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Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014–2020 struktuuritoetustest 
rahastatud projektides 
 

1. Sissejuhatus 
 

Käesolev töö „Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014–2020 struktuuritoetustest rahastatud 

projektides“, on koostatud Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei 

(edaspidi Voliniku kantselei) tellimusel.  

MTÜ Ligipääsetavuse foorum (edaspidi LF), on dokumendi koostanud vastavalt 

pakkumiskutses toodud ülesande püstitusele ning lähtudes oma parimatest kogemustest. 

LF kinnitab, et Voliniku kantselei korraldatud ettevõtmine ühtib täielikult LF tegevuse 

põhimõtete ja missiooniga. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kaasrahastatud 

projektid peavad olema kättesaadavad kõikidele kodanikele, sealhulgas erivajadustega 

inimestele.  

Nõustume täielikult põhimõttega, et tuleb tagada juurdepääs füüsilisele keskkonnale, 

transpordile, informatsioonile ja kommunikatsioonile, et edendada ebasoodsamas olukorras 

olevate rühmade, sealhulgas puudega inimeste kaasatust. 

Euroopa struktuurfondidest rahastatud projektide (hoonete, keskuste, linnaruumi jt) 

ligipääsetavus peab olema tagatud kõikidele inimgruppidele kehtivast seadusandlusest 

lähtuvalt ning üldtunnustatud universaalse disaini (edaspidi UD) põhimõtetest lähtuvalt. 

Kahjuks on LF oma tegevuses  kokku puutunud eelmainitud põhimõtete eiramisega Euroopa 

struktuurfondide rahastusega projektide valmimisel ning loodame, et käesolev töö annab 

parima, tagamaks ligipääsetavuse kõigile. 

 

Loodame, et käesolev töö parandab oluliselt omavalitsuste, riigiasutuste, hoonete haldajate jt 

suhtumist UD põhimõtete rakendamisesse ühisrahastatavate projektide elluviimisel. Kindlasti 

peavad projektide algatajad hakkama oluliselt rohkem panustama UD põhimõtete 

arvestamisele projektide taotluste, lähteülesannete koostamiste, ehitusprojektide ja ehitiste 

koostamise ja valmimise etappides, tagamaks ligipääsetavust kõigile inimgruppidele. 

 

2. Hindamise alused 
 

Koostasime eksperthinnangud oma senisest objektide (hooned, rajatised jms) ja 

ehitusprojektide hindamise metoodikast lähtuvalt ning järgmiste erivajaduste lõikes -  

liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuue. 

Arvestasime kehtivat ligipääsetavuse alast seadusandlust, norme ja juhendmaterjale ning UD 

põhimõtteid. 

Järgnev on loetelu töödes kasutatavatest normidest, juhenditest jt materjalidest: 
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• Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele, määrus nr 28 vastu 

võetud 29.05.2018, edaspidi MÄÄRUS. 

• LIGIPÄÄSETAV hoone ja keskkond, turvaline tegevus ja liikumine, projekteerimisjuhis. 

Juhendmaterjal on tõlgitud Ligipääsetavuse Foorumi algatusel ET Infokeskuse AS poolt. 

Juhises esitatakse projekteerimispõhimõtteid ja näiteid Soome ehitusmäärustest F1 

“Takistusteta hoone ja G1 Eluhoonete projekteerimine“. 

• Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise juhendmaterjal, 2012 valminud 

ning Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse tellimusel koostatud UD ja ligipääsetavuse alane 

juhendmaterjal. 

• Projekteerimisjuhend, „Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond“. 2015. 

aastal esitas Eesti Pimedate Liit Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projekti „Eesti Pimedate 

Liidu arendamine nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamise 

kompetentsikeskuseks“ taotluse, töö tulemusena valmis käesolev projekteerimisjuhend. 

Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 

üldkasutatavates ehitistes, vastu võetud 28.11.2002 nr 14, hetkel mitte kehtiv. 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 
2. peatükk Ehitusprojekti staadiumid. (10) Eelprojekti seletuskirjas tuuakse asjakohasel juhul 
eraldi peatükina välja ehitise ligipääsetavuse ja kasutamise lahendused, mis arvestavad 
puudega inimeste erivajadusi. 
3. peatükk Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale või koos ehitusteatisega esitatavale 
ehitusprojektile. § 16.  Arhitektuuri osa. 7) nõuded ja nõuetele vastavust tagavad lahendused 
puudega inimeste erivajadustest tulenevate liikumisvõimaluste kindlustamiseks; 
 

Hinnangutes, nii valmisehitatud hoonete kui ka ehitusprojektide korral, arvestasime ja 
hindasime juurdepääsu- ja parkimisvõimalusi hoone läheduses, avalikke sissepääse hoonesse, 
siseolusid ja liikumisvõimalusi korrustel, ekspositsioone, invatualette ja lifte, sisekujundust jm.  
 
Aruanne sisaldab ülevaadet projektidest, väljavõtteid seletuskirjadest, joonistest, ülesvõtteid 
kohapealsest olukorrast. Fikseerisime puudused ja lisasime soovitusi kaardistatava hoone või 
rajatise ligipääsetavuse kohta kõikide puudeliikide seisukohast. Kuulmisvaeguste puhuks 
soovitasime lahendusi heli võimenduse osas ja kuulmispuudega kliendi ning klienditeenindaja 
paremaks omavaheliseks suhtlemiseks.  
Paremaks ülevaate saamiseks ja erinevate projektide omavaheliseks võrdlemiseks hindame 

ligipääsetavust 10-palli lõikes projektmaterjali osas ning iga nõutava puudeliigi ligipääsetavuse 

osas, lõpuks arvutame ka projekti vastava ligipääsetavuse koondhinde. Koondhinne võimaldab 

projekte omavahel võrrelda, järjestada hinde järgi ning valida nende seast välja parimad ja 

halvimad näited.  

Aruande lõpus toome välja kokkuvõtvad soovitused, mille järgimine tagaks eelpool mainitud 

dokumentide nõuetele vastavuse, aga ka universaalse disaini põhiprintsiipide tagamise nii 

rahastajatele kui ka taotlejatele. 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055
http://ehituskeskus.ee/raamatud/ligipaasetav-hoone-ja-keskkond/
http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kaasav-elukeskkond/juhendmaterjal.html
http://pimedateliit.ee/wp-content/uploads/2017/04/EPL_juhend_august2016.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007
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3. Rahastatud objektide ligipääsetavuse hinnangud 
 
Järgnevalt on hinnatud kõiki töös etteantud projekte. Hinnang koosneb projekti nimetusest, ja 
lühikirjeldusest, millele on lisatud projekti või ehitise ülevaatusega kaasnenud hinnangud. 
Hinnangu lõpus on hindamistabel, kuhu on paigutatud projekti ja ehitise ligipääsetavuse 
kriteeriumite järgi antud hinded puudeliikide kaupa 1-st 10-ni. Esitame ka koondtabeli 
objektide järgi, et paremini visualiseerida tulemusi.  
 

3.1 Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamine 
 

Projekti periood: 28.03.2016 – 31.05.2018 
Projekti kogumaksumus: € 1 627 833,71 
Kirjeldus: Rajatakse keskväljak kontaktalaga avatud ja toimiva objektina pindalaga ca 4000m² 
koos kõigi kommunikatsioonidega, juurdepääsuteede ja kõnniteede ühendamisega linna 
tänavavõrku. Objekt on heakorrastatud ja haljastud ning keskväljakule on paigaldatud 
linnamööbel, mis vastab universaalse disaini printsiipidele. Rajatav keskväljak on avatud 
linnakeskuses elu- ja ettevõtluskeskkonna laiendamiseks ja parendamiseks, tagab 
majandusaktiivsuse kasvu ja sotsiaalselt aktiivsema linnaruumi, ligi külastajaid, tarbijaid ja 
erinevaid kasutajaid. 
Ehitusprojekt: Põlva linna keskväljaku ja tänavate Ehitusprojekt (2017) ARHITEKTUURNE OSA 
OÜ Stuudio 2 Arhitektid, Põlva linna keskväljaku väikevormid, KONSTRUKTSIOONIDE OSA Töö 
nr 3021690 OÜ KTR Projekt,  Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamise tööprojekt 
ERIOSAD Töö nr 1508 OÜ Keskkonnaprojekt (29.03.217). 
Invanõuete kajastamine projektis: töö nr: 1602 Põlva linna keskväljaku ja tänavate 
ehitusprojekt, Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne tööprojekt, seletuskiri: 
5.3 Liikumis-, nägemis-, kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused Liikumis-, nägemis-, ja 
kuulmispuuetega inimeste liikumine on ette nähtud kõikidel platsidel ja teedel. Normikohane 
laius 1,2 meetrit on tagatud ja kalle ei ületa lubatut 6%. Sõiduteed on eristatud jalakäigu-
aladest krobelise täringukiviservaga, mis on kalde all. Kõikide ülekäigukohtade ees on ka 
reljeefne betoonplaat. 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on valmis ehitatud. 
 

Ligipääsetavuse märkused: 
 

1. Ülekäigukohtades ja sissesõiduteedel on üle kõnniteede paigutatud täringukivide ribad. 
Kivid on ebatasased ja kohati mitme sentimeetri laiuste vuukidega. Meie praktikas on 
selline lahendus esmakordne ning täielikult vastuvõetamatu. Kivide lai vuugivahe ja 
konarlikkus võib põhjustada liikumisabivahendite kasutajatele liiklusohtlikke olukordi. 
Väljavõte määrusest: § 7. Nõuded ülekäiguraja teekattematerjalile (1) Ülekäiguraja 
liikumissuunal ei tohi teekattematerjalina kasutada muna-, täringu- ja muud ebatasast ning 
laia ja sügava vuugivahega kivi, välja arvatud muinsuskaitsealal ja UNESCO 
maailmapärandi nimekirja kantud alal.  
Soovitus: demonteerida ebatasased täringukivi ribad ja asendada need tasase ja kõva 
kattega materjali vastu. 
Ehitusprojekti seletuskirjas on invanõuete peatükis viide: Kõikide ülekäigukohtade ees on 
ka reljeefne betoonplaat. Tegelikult reljeefsed betoonplaadid puuduvad, suure 
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tõenäosusega ongi täringukivid mõeldud neid asendama, kuid ei sobi selleks  
liikumistakistuste tõttu ning tekitavad pigem segadust või ohtlikke situatsioone. 

 

  
 

2. Parkimiskohtades ja kõnniteedel on liikumisabivahenditele sobimatu murukivi. Laiad 
vuugivahed takistavad ratastoolide, lapsevankrite jms liikumist. Määruse § 4. Nõuded 
parklale, (2) Puudega inimese sõiduki parkimiskoht peab olema kõva sileda kattega ja 
liiklemist segavate ebatasasusteta sätestab invaparkimiskoha teekatte nõuded, kuid 
seda põhimõtet, kui UD lähenemisviisi, võiks kohandada ka kogu parklas. 
 

  
 

3. Väljaku lähiümbruses puuduvad invaparkimiskohad, neid peab olema vähemalt 1-2 
ning need peavad vastama määruse nõuetele ning paiknema väljaku servas. 

4. Kõnniteedel järve ääres ja väljaku keskel on teekatteks peenkruus. Allpool 
ringikujulistel teedel on see tasane ja tihe, kuid keskväljakul tekivad tänavakivi ja 
betooniga kokkupuutumiskohtades servad, mis raskendavad või takistavad täielikult  
tavaratastooliga peale- ja mahasõitu. 
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5. Mitmes kohas pole võimalik kolmeastmelistele paviljonide platvormidele pääseda, 
pääs sinna liikumisabivahenditega pole läbi mõeldud. Põhiliseks ligipääsuks on trepid, 
kuid liikumisabivahendiga peab pääsu platvormile otsima, mõnes kohas on see aga 
takistatud istutatud lillepeenra või platvormi kõrge servaga.. 
 

  
 

6. Kõigil treppidel puuduvad kontrasttähistused ja käsipuud. 
 

  
 

7. Liikumine väljakul on raskendatud tasase teekattematerjaliga liikumisteede puudumise 
tõttu. Muru- ja täringukivi ribad vahelduvad siledate betoonplaatidega, tehes 
tavaratastooliga liikumiskogemuse ebameeldivaks. 
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8. Ratastoolis liikujal pole võimalik kasutada kuubikujulisi laudu ja istekohti. Laual millel 
on kahel pool istekohad, pääseb küll laua otstest ligi, kuid pole võimalik jalgadega laua 
alla pääseda ja seetõttu on raskendatud lauale ulatumine. 
 

  
 

9. Põlva linna keskväljakul puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infotahvlid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult 
vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja 
teistel linna külalistel. 
 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide ehitusmäärusele, ligipääsetavuse kohandusi on 
kirjeldatud minimaalselt. 

3 
 

Füüsiline puue Ohtralt on kasutatud ebatasast ja laia vuugivahega 
teekattematerjale (murukivi, täringukivi, peenkillustik). 
Täringukivi ülekäigukohtades on ohtlik. Pääs paviljonide 
platvormitele on takistatud. Invaparkimine puudub. 

 
3 
 
 

Nägemispuue Projektis on viide reljeefsetele betoonplaatidele 
ülekäigukohtades. Tegelikkuses on need asendatud täringukivi 
ribadega.  

 
4 

Kuulmispuue Objektil puuduvad piirkonnas orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infosildid. 

5 

Intellektipuue Piirkonnas liikumist hõlbustavaid silte on minimaalselt, 
põhiliselt liiklusmärgid.  

5 

Hinne kokku 
(1-10) 

 4 
 

 

 

3.2 Võru linna keskväljaku rajamine 
 

Projekti periood: Projekti periood: 01.08.2016-1.06.2018 
Projekti kogumaksumus: € 1 494 855,60 
Kirjeldus: Projekti eesmärgiks on projekteerida Seminari väljakust ning seda ümbritsevast 
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maa-alast linna esinduslik keskväljak ning multifunktsionaalne sündmusteruum, mis 
võimaldab ametlike sündmuste ja tseremooniate läbiviimist ning rahvamasside kogunemist. 
Kavandatav väljak on suunatud peamiselt kergliiklejatele ning propageerib inimesekeskset 
linnaruumi. 
 
Ehitusprojekt: Võru keskväljaku arhitektuuri ehitusprojekt NR: 16K57; Võru keskväljaku 
arhitektuuri ehitusprojekt, OÜ Stuudio Tallinn, 2016.  
 
Taustainfo: 2017 aasta alguses oli LF kutsutud Võru linnavalitsusse arutama keskväljaku ja 
ligipääsetavusega seotud küsimusi. Kohtumise tulemusena koostasime „Ligipääsetavuse 
ettepanekud Võru keskväljaku ehitusprojektile“, 18.01.2017. Projektis puudusid invaparkimis-
kohad, ülekäigud ja kogu plats oli kaetud täringukividega. 
Soovitasime lisada invaparkimise (seda ka tehti). Põhilised soovitused puudutasid 
teekattematerjale ja ülekäigukohti: 
Kõik kõndimise suunad keskväljakul ja sõidutee ülekäikudel (ka kõnniteed) peavad olema 
tasase ja sileda kattega. Projektis on palju kasutatud täringukivi, millest reljeefne basalt 
täringukivi ei ole mõeldav ülekäigukohtades. Ebatasase pinna ja laia vuugivahega täringukivi 
on raske liikumisabivahenditele liikumiseks. Ratastoolide ja rulaatorite väikerattad, kontsad 
jms, võivad takerduda vuugivahedesse ja põhjustada liiklusohtlikke olukordi, raskendatud võib 
olla ka lumekoristus.  
Ülekäikude läbimine ei tohi olla takistatud ebatasase teekattega ja peab olema kõva ja sileda 
teekattega. Reljeefse täringukivi kasutamisel Keskväljaku teekatteks, peavad olema rajatud 
vähemalt 1 m laiused sileda kattega käiguteed (graniitplaadid vms).  
Mõeldav on kasutada tasapinnalist täringukivi (juhul kui see on pealt sile ja lihvitud), 
vuugivahed peavad olema minimaalsed. Linnaruumi suurte alade (väljakud, promenaadid jms) 
katmiseks on parim suur lihvitud graniitplaat.  
Kõik liikumisteedele jäävad postid, kõik muud elemendid tuleb tähistada kollase 
kontrastribadega või muul nähtaval viisil, et muuta liikumistakistused vaegnägijatele paremini 
märgatavaks. 
Kahjuks on neid soovitusi ignoreeritud, va invaparkimine. 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on praktiliselt valmis ehitatud, välikäimlat pole veel 
paigaldatud. 
Invanõuete kajastamine projektis: Viide invastandarditele on osaliselt kajastatud. “Lähtutakse 
universaaldisaini põhimõtetest ja võimalikult barjäärivabast liikuvusest”, see on ka kõik. 
 
Ligipääsetavusealased märkused: 
 

Ülevaatuse ajal 23.10.2018 olid keskväljaku ehitustööd pooleli, ehitatav ala oli piiratud 
piirdeaedadega ja suunavate liiklusmärkidega ning igale poole ei olnud võimalik pääseda. 
 
1. Teedeehituslikus osas äärekivid väljaku lähiümbruses normidejärgselt madaldatud. Siiski 

on Katariina alleel mitmeid kõrge servaga teeületuskohti, mis ei ole sobivad 
liikumisabivahenditele, jalgratastele jms, serva kõrgus 10-12 cm. 
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2. Keskväljaku vahetus läheduses on rajatud 2 invaparkimiskohta. 

 
 

3. Keskväljakul ja osadel piirnevatel kõnniteedel on kasutatud katendina täringukivi, 
praktiliselt kogu ala on ebatasast ja laia vuugivahega teekattematerjaliga kaetud.  
Väljavõte kehtivast määrusest: § 7. Nõuded ülekäiguraja teekattematerjalile (1) 
Ülekäiguraja liikumissuunal ei tohi teekattematerjalina kasutada muna-, täringu- ja muud 
ebatasast ning laia ja sügava vuugivahega paigutatavat kivi, välja arvatud 
muinsuskaitsealal ja UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud alal. 
Ettepaneku määruse täiendamiseks tegi LF, just selliseid olukordi silmas pidades. 
Täringukivi kasutamisel on raskendatud liikumisabivahenditega, aga ka lapsevankrite, 
rulluiskude jt vahenditega liikumine. Kasutatud on nn klomptäringukivi, mitte lihvitud 
pinnaga kivi. Tundub, et Võru keskväljak on Eestis esialgu ainus sellise suure alaga kaetud 
ja UD põhimõtteid eirav arhitektuurne lahendus. 
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4. Väikevormid ja välimööbel on ergonoomilised. 
5. Keskväljakule rajatav välitualett on invatualett. 23.10.2018, ei olnud tualett veel 

paigaldatud. 
6. Jalgratta- ja jalgteed on projekteeritud enamasti ühepoolse põikkaldega 2.0%, mis vastab 

normidele, ka liikumisabivahenditele. 
7. Võru linna keskväljakul puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 

suunaviidad/infotahvlid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult 
vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja 
teistel linna külalistel. 

  
Objekti hindamistabel: 

 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele osaliselt kajastatud. 
“Lähtutakse universaaldisaini põhimõtetest ja 
võimalikult barjäärivabast liikuvusest”. LF märkustega 
arvestamine. 

 
3 

Füüsiline puue Teedeehituslikus osas äärekivid normidejärgselt madaldatud. 
Projektis ei ole kirjeldatud invaparkimiskohtade rajamist. 
Keskväljakul on kasutatud täringukivi. Täringukivi kasutamisel 
on raskendatud liikumisabivahenditega liikumine. 
Väikevormid ja välimööbel on ergonoomilised. 
Keskväljakule rajatav välitualett on invatualett. Jalgratta- ja 
jalgteed on projekteeritud enamasti ühepoolse põikkaldega 
2.0%, mis vastab normidele ka liikumisabivahenditele. 
Keskväljaku vahetus läheduses rajatud invaparkimiskohad. 

 
 
 
3 
 

Nägemispuue Puuduvad pimedate suuna ja ohutuskivid (ülekäigukohtades 
jm). Projektis on kirjeldatud välivalgustuse sh. kohtvalgustuse 
olemasolu. Esitluspinnad on valgustatud. Annab platsile 
vajaliku funktsionaalse valguse ja valgusti ringikujulist raami, 
platsile markeeriva valgusefekti. 

 
5 
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Alale sissesõidud on piiratud künnistega. Liikluskiirus 50 km/h 
asendatakse 30 km/h, mis lisab turvalisust. Rajatud 
invaparkimiskohad. 
 

Kuulmispuue Objektil puuduvad piirkonnas orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infosildid. 

5 

Intellektipuue  Alale sissesõidud on piiratud künnistega. Liikluskiirus 50 km/h 
asendatakse 30 km/h mis lisab turvalisust. Objektil puuduvad 
piirkonnas orienteerumist hõlbustavad suunaviidad/infosildid. 
 

5 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
4 

 

 

3.3 Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu 
tagamine 
 

Projekti periood: Projekti periood: 01.08.2016-1.06.2018 
Projekti kogumaksumus: € 1 494 855,60 
Kirjeldus: Tagada Võru linna ja seda ümbritseva valla elanikele parem ligipääs teenustele ja 
töökohtadele.  
Kirjeldus: Projekti tulemusel ühendatakse olemasolevad kergliiklusteed ühtsesse võrgustikku, 
tagades linna äärealade asumite parema ühenduse keskusega ning luues paremad ühendused  
suurematest elamupiirkondadest töökohtadesse ja teenusepakkujate juurde. Kokku rajatakse 
ligi 5 km valgustatud kergliiklusteid. 
Ehitusprojekt: Töö nr. 129-TL-2016. Töö nimetus: Võru-Valga mnt ja Kubija tee ristmikust kuni 
Lõuna-Eesti Haiglani jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt. Koostajad: Palmpro OÜ/Teepropjektid 
Tiit Korn. 
Invanõuete kajastamine projektis: On viidatud: Nõuded liikumis-, nägemise- ja 
kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutavates ehitistes 
(28.11.2002 määrus nr 14); 
P. 3.6. Liikluskorraldus: Vaegnägijate jaoks on teede ületuskohtadele ette nähtud paigaldada 
taktiilsete plaatide ribad. Parklasse on projekteeritud 38 kohta sõiduautodele, 2 invakohta ja 6 
kohta bussidele. 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on valmis ehitatud. 
 

Ligipääsetavusealased märkused: 
1. Teedeehituslikus osas sõiduteedega ristuvad äärekivid normidejärgselt madaldatud. 

Korelioja äärse kergliiklusteel esineb kõrgeid äärekive ristuvate kergliiklusteedega. 
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2.  Jalgratta- ja jalgteed on projekteeritud enamasti ühepoolse põikkaldega 2.0%, mis vastab 
normidele ka liikumisabivahenditele. 

3. Koreli oja ületavad kergliiklussildadel esineb kohati ebatasasusi ja liiga järsku pikikallet. 
 

  
 

4. Ülekäigukohtadesse on paigutatud taktiilsed nn mummukivi plaadid, vastavalt projektile. 
 

       
 
 

5. Kergliiklusteedel puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infotahvlid, va liiklusmärgid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu 
ainult vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel 
ja teistel linna külalistel. 
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Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele kajastatud, viide vanale määrusele 
“Lähtutakse universaaldisaini põhimõtetest ja 
võimalikult barjäärivabast liikuvusest”. Projektis on 
invaparkimiskohad ja taktiilsed betoonplaadid ülekäikudel. 

8 
 

Füüsiline puue Teedeehituslikus osas sõiduteedega ristuvad äärekivid 
normidejärgselt madaldatud. Esineb kõrgeid äärekive 
ristuvate kergliiklusteedega. Valgustatud kõnniteed 
suurendavad turvalisust eraldades jalakäijate ja jalgratturite 
liikluse sõiduteest. Jalgratta- ja jalgteed on projekteeritud 
enamasti ühepoolse põikkaldega 2.0%, mis vastab normidele 
ka liikumisabivahenditele. Kergliiklusteede kattematerjaliks on 
asfalt, mis on sobilik ka liikumisabivahenditele. Jalgteede 
äärde rajatud puhkekohtadesse paigaldatavad pingid on 
ergonoomilised. 

 
 
 
8 

Nägemispuue Projektis on ettenähtud ohutuskivid, need on ka ehitatud. 
Valgustatud kõnniteed suurendavad turvalisust eraldades 
jalakäijate ja jalgratturite liikluse sõiduteest 
 

 
8 

Kuulmispuue Puuduvad orienteerumist hõlbustavad suunaviidad/infosildid. 
Need on vajalikud saamaks aru, kuhupoole (asula/piirkond) 
ollakse teel. 

 
6 

Intellektipuue  Valgustatud kõnni- ja jalgrattateed suurendavad turvalisust ja 
on abiks liikumisel ja orienteerumisel. 
 

6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  

7 

 

3.4 Tõrva keskväljaku rekonstrueerimine 
 
Projekti periood: 1.09.2016-30.06.2018 
Projekti kogumaksumus: 2,358  mln eurot 
Kirjeldus: Planeeritud tööde käigus rekonstrueeritakse täielikult Tõrva keskväljak ning sinna 
ehitatakse uus bussijaama hoone. Samuti avatakse vaade ja ligipääs Veskijärvele ning 
rajatakse paisjärve äärde linna sümbolehitusena tõrvaahi.  Tööde käigus tsoneeritakse senine 
suur väljak väikelinnale sobilikumateks väiksemateks väljakuteks ning väljakule rajatakse 
senisest rohkem haljastust. 
Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: hindamiseks oli kasutada Tõrva keskväljaku 
ja linnaruumi arhitektuurivõistluse  ideekavandi Mulgi kuurort materjale, milles viited UD-le 
või ligipääsetavusele puuduvad. Samas on valminud ehitusobjektil näha mitmeid 
ligipääsetavuse kohandusi: invatualett ja –parkimine, kaldteed hoonetesse. Head meelt 
valmistab väljakuala teekattematerjal-betoonkivi, mis on igati sobilik liikumisabivahenditele. 
Leidub ka peenkillustikku, mis pole tihendatud ja selletõttu on liikumistakistuseks. 
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Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on praktiliselt valmis. 
 

Ligipääsetavuse märkused: 
1. Bussijaama invatualeti uksel on ümar uksenupp, mis ei ole kasutatav käte motoorika-häire 

korral (tetrapleegikud, lihasehaiged, multiplex sclerosis jpt) ning uks on raskelt avatav 

(raskusega 4-5 kg).  

Invatualetis puuduvad nagid ning seebidosaator on käe ulatusest väljas (ratastoolis isik ei 

saa kasutada). Valga tänava poolsel uksel on 4-5 cm kõrgune ukselävi. Tualettide uksed ja 

sildid on ühe tooniga, ei ole kontrastselt eristuvad muust pinnast. Puudub ka invatualeti 

ratastoolitähistus.  
 

  
 

2. Invaparkimiskohal puudub lisatahvel (märk 575d), see on nõue, kuna talveoludes jääb 

piktogramm lume alla ja pole nähtav. Ühest invaparkimiskohast on piirkonnas vähe, neid 

peaks olema rohkem ja eri kohtades. Sobiks töötukassa või vallamaja juurde üks ja teine 

bussipaviljoni Veski täna poolsesse otsa. 
 

 
 

3. Veski-Valga tänavate ristil on ülekäigurajal kõrge äärekivi (10 cm). Madaldada äärekivi 

sõiduteega tasapinda, sealjuures peab jääma kalle alla 10%. Kaardistamise hetkel polnud 

kevade tänava ristmik valmis, kuid sealgi tundus tulevat kõrge äärekivi.  
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Kevade 10 ees on kõnniteel kanalisatsioonikaevu luugi tõttu liikumissuunal 3-4 cm 

kõrgused äärekivid. Soovitame servad laugeks freesides tasandada. 
 

 
 

4. Paisjärve treppidel puuduvad käsipuud ja kontrasttähistused. Kaldteed järve platvormile ja 

väiksele saarele on järsud (10-15%) ning normi piiril või rohkem, see teeb liikumise 

abivahenditele raskeks. 
 

 
 

5. Teetõkised on teega ühte tooni hallid (kontrolliks m/v pilt), kontrastsus teekattega on 

minimaalne. Nägemisvaegustega inimestele on see ohtlik. Paljud postid asuvad 

liikumisteedel, siis tuleb neile lisada kontrasttähistus 160 cm kõrgusele. 
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6. Valga tänav 1 on sissepääsud jäetud kohati 20 cm kõrguseks. Kõnniteekivi tuleks laduda 

uste ees läveni. Kalle ei tohi ületada 10 % ja ukse ette peab jääma 150x150 cm suurune 

tasapinnaline ala. 
 

  
 

 

  
 

7. Mänguväljakul on lahtine killustik, see pole ratasabivahenditega läbitav. Järve ääres olevad 

puhkekohad koos laudade ja istepinkidega on muru peal ja puuduvad kõva kattega 

juurdepääsuteed . Ratastoolist on ligipääs lauale raskendatud, kuna ei pääse jalgadega 

laua alla. 
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8. Hoones on Cargobusi pakkide üleandmine. Hoone tavatualettide uksed ja sildid ei ole 

kontrastsed ja seega jäävad vaegnägijale raskesti märgatavaks. 

 
 

9. Kaardistamise hetkel puudusid suunaviidad bussipaviljoni, Töötukassa ja Vallamaja juurde. 

Suunavate ja selgete viitadeta on intellektipuudega isikutel raske orienteeruda ja sobiv 

sihtkoht leida. Ainuke on parkimiskorra ja busside liikumise selgitusskeem (invaparkimine 

pole tähistatud). 
 



Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014–2020 
struktuuritoetustest rahastatud projektides 
 

 
LIGIPÄÄSETAVUSE FOORUM 

 

 

20 
 

  
 

10. Tõrva linna keskväljakul puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 

suunaviidad/infotahvlid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult 

vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja 

teistel linna külalistel. 

Objekti hindamistabel: 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Ideekavandis pole ligipääsetavusest üldse juttu, arvestades 
ehitusobjektil olemasolevat olukorda, on ligipääsetavusega 
ehitusprojektis kuigipalju arvestatud. 

 
5 
 

Füüsiline puue Invatualeti puudujäägid, invaparkimiskoha tähistus, kõrged 
servad hoonetesse ja ülekäigul. Lahtine peenkillustik 
mänguväljakul. Välistreppidel puuduvad käsipuud, kalded 
järsud. Siiski on üldmulje pigem hea, arvestades kasutatud 
tasast betoonkivi väljaku alal. 

 
7 

Nägemispuue Erilist nägemispuude seisukohast arvestamist ei ole. 
Ülekäigukohtades pole reljeefset betoonplaati, tõkisfiguurid 
on hallid ja mittekontrastsed. Bussijaama ustel on 
kontrastmärgistused. 

 
5 

Kuulmispuue Kohandused bussijaama Cargobus kontoris puuduvad 
(silmusvõimendus, mikrofon). Objektil puuduvad linnas 
orienteerumist hõlbustavad suunaviidad/infotahvlid. 

2 

Intellektipuue Piirkonnas liikumist hõlbustavaid silte on minimaalselt, 
põhiliselt liiklusmärgid.  

5 

Hinne kokku 
(1-10) 

 5 
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3.5 Valga vanalinna (8.kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks 
 

Projekti periood: 29.04.2016 - 30.04.2018 
Projekti maksumus: 1 774 141,19 €, projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa 
Regionaalarengu Fondist. 
Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärgiks on Valga vanalinna rekonstrueerimine 
esinduslikuks linnaruumiks, rajatakse esindusväljak ja rekonstrueeritakse väljakut ümbritsevad 
tänavad. Projektiga muudetakse Valga kesklinn ettevõtjatele ja elanikele atraktiivsemaks. 
Ehitusprojekt: Valga ajaloolise kvartali ehitusprojekt, tööprojekt (2016-2017). Projekti 
üldvastutus, maastikuarhitektuur, arhitektuur – Franchi+Associati OÜ. Eriosad: OÜ 
Keskkonnaprojekt 
Invanõuete kajastamine projektis:  
Otsesed viited invanõuetele puuduvad, va juhendmaterjal, vt Allikas allpool, taktiilsete 
sillutiselmentide kohta. 

- Invaparkimine: Riia tänava poolses osas on pollaritega ülejäänud väljakust eraldatud 
parkla 4 parkimiskohaga ja 1 invakohaga. 

- 3.3.4 Taktiilse sillutise elemendid 
Nägemispuudega inimeste väliruumis orienteerumiseks ja ohtude eest hoiatamiseks on 
kasutatud taktiilselt tuvastatavaid pindu. Braikivi plaadid hoiatavad ja näitavad kohti, mis 
võivad olla ohtlikud nagu autoteede ristumiskohad, treppide asukohad jm. Braikivid tuleb 
paigaldada kahes reas kõikidesse kõnni- ja autoteede ristumiskohtadesse. Vt. 
Üldasendiplaan MA 01. BRAIKIVI Mõõdud: 300 x 300 x 60 mm Värvus: hall 
Pilt nr 21. Ohtu ja kohta näitavad plaadid (Allikas: Kõiki kaasava elukeskkonna kavanda-
mine ja loomine - http://www.abivahendikeskus.astangu.ee) 
 

   
 

- Pilt nr 22-23. Kaherealine braikivi (Allikas ja maaletooja: http://www.raekivitehas.ee/) 
Taktiilsete braikivide asukohad on ära näidatud asendiplaanil. 
 

 

http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/
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Väljavõte projekti asendiplaanist, kus ülekäigul on kasutatud ebatasast ja laia vuugivahega 
9x9 täringukivi, kõnniteedel liikumisabivahendiga läbitavat betoonkivi Antiik 21x14.  

 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on valmis ehitatud. Hinnatud on ehitusprojekti ja valminud 
ehitist. 
 

Ligipääsetavuse märkused: 
1. Ülevaade Valga keskväljakul pildistatud kohtadest (GPS koordinaadid) ja pildistussuunast 

(asimuudi väärtus) järgneval fotol: 
 

 
 

2. Riia tänava ülekäigukohtadel on ebatasane ja kohati paarisentimeetriste vuukidega 

täringukivid (9x9 cm). Riia tänava sillutis lõppeb Rimi poolsel kõnniteel 1-3 cm kõrguse 

servaga. Tõusul on serv oluliseks takistuseks ohutul ratastooliga liikumisel.  

Braikivid on paigutatud liiga kaugele (ca 50 cm) sõidutee äärest (sobiv 10-20 cm). Raja 

tänava 5 nurgal on projektis hoiatuskivi joonistatud, kuid kaardistamise hetkel (14.10.18) 

polnud tööd teostatud. Nii polnud ka Sepa tänava ülekäigurada lõpuni lahendatud ning 

neist kohtadest ratastooliga kõnniteele ei pääse. 
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Väljavõte kehtivast määrusest: § 7. Nõuded ülekäiguraja teekattematerjalile (1) 

Ülekäiguraja liikumissuunal ei tohi teekattematerjalina kasutada muna-, täringu- ja muud 

ebatasast ning laia ja sügava vuugivahega paigutatavat kivi.  

Ettepaneku määruse täiendamiseks tegi LF, just selliseid olukordi silmas pidades. 

Täringukivi kasutamisel on raskendatud liikumisabivahenditega, aga ka lapsevankrite, 

rulluiskude jt vahenditega liikumine. Kasutatud on ebatasast nn klomptäringukivi, mitte 

lihvitud pinnaga kivi. Lisaks Võru keskväljakule on ka Valga sellise suure alaga kaetud väljak. 
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Ebatasase täringukivi kasutamine ülekäiguradadel ja suurtel platsidel (kasutatud on  ka 

munakive!) on kõige suurem UD põhimõtete eiramine avalikus linnaruumis. Kogu ühiskond 

liigub takistustevaba keskkonna suunas, sarnaste lahendustega nagu Valgas ja Võrus, 

tekitatakse aga neid juurde. 
 

3. Raja tänava parklasse sissesõidud üle kõnnitee on sillutatud ebatasase täringukiviga. 

Invaparkimiskohal puudub lisatahvel (575). Sisenemine Kesk tänava poolt platsile on risti 

üle kõnnitee sillutatud munakiviga. See on ratasabivahenditega liikujatele väga raskelt 

läbitav ja võib tekkida väikeste rataste kinnijäämise oht ja oht kukkuda. Raja ja Sepa 

tänava ülekäigurajad pole üle tänava vastas kõnniteele saamist lahendatud ja seal on 

kõrged äärekivid (10-15 cm). Kirikupoolne invaparkimiskoht oli tähistamata. 

   

  

4. Väljaku keskel on teekatteks täringukivi ja mõned üle väljaku kulgevad meetrilaiused 

munakivikattega lõigud. Lisaks on paigaldatud Raja ja Kesk tänava väljakule sissepääsudele 

ja WC-maja juurde paksust metall-lehest väikevormid (linnusiluetid). Linnusiluetid 

tekitavad teekattest 2-3 cm kõrguseid servi, mis pole märgatavad ja sinna võib komistada 

või väikeste ratastega kinni jääda. 
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5. WC majal treppidel puuduvad kontrasttähistused ja väljakupoolsel ka käsipuud. Projekti 

järgi on üks käsipuu ka väljakupoolsel trepil. Peaks olema kahel pool või üks keskel. 

Käsipuud puuduvad ka 6,3% kaldega kaldteel. 
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6. Avaliku tualeti uks ei avanenud, ehkki münt sai sisse pandud. Projekti järgi on tualett 

invakohandusega. Projektis on potil ainult ühel pool käetugi, kuid peaks olema kahel pool. 
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7. Valga keskväljakul puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 

suunaviidad/infotahvlid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult 

vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja 

teistel linna külalistele. 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viiteid invanormidele seletuskirjas pole. On mainitud 
invaparkimist ja braikivide paigutamist ülekäigukohtadele. 
Ohtralt on kasutatud täringukivi ja ka munakivi! 

 
3 
 

Füüsiline puue Invaparkimiskoha tähistus osaline. Palju on kasutatud 
täringukivi ja ka munakivi. Eriti halb on täringukivi osadel 
ülekäikudel, lisaks kõrged äärekivide servad.  
Üldmulje on liikumisabivahendite osas halb. 

 
3 

Nägemispuue Ülekäigukohtadesse on paigutatud reljeefset betoonplaati-
mummukivi. Eri materjalidest ribad väljakul on nägemispuude 

 
6 
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seisukohalt pigem eksitavad, ega juhata kuhugi, st pole 
mõeldud liikumissuuna osutamiseks. Muid kohandusi 
lahenduses pole. 

Kuulmispuue Objektil puuduvad linnas orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infosildid. 

5 

Intellektipuue Objektil puuduvad linnas orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infosildid. Piirkonnas liikumist hõlbustavaid silte 
on minimaalselt, põhiliselt liiklusmärgid.  

5 

Hinne kokku 
(1-10) 

 4 
 

 

 

3.6 Elva linnasüdame kaasajastamine 
 
Projekti periood:  
Projekti kogumaksumus: € 1 010 000,60 
Kirjeldus: Elva linnasüdame kaasajastamise projektiga muudetakse linna peatänav 
atraktiivsemaks ning mugavamaks jalgsi ja rattaga liikujale, luuakse juurde tänavaäärseid 
parkimiskohti ning korrastatakse ja rikastatakse haljastust. Ehitatava keskväljakuga seotakse 
Arbi järve äärne puhkeala. Puhkealale planeeritud rannarajatise (platvormi) ühendab linna 
keskväljakuga mõtteline erinevate funktsioonidega (lamamistoolide ja päikesevarjudega 
päevitusala, ranna- ja kohvikumajake, võrkkiikede, lauatennise, õuemale ja mudilaste 
mänguala) joon. 
Ehitusprojekt: Elva linna Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, põhiprojekt 1306. 
Peaprojekteerija: Novarc Group AS, Välisruum, Arhitektuur: AT HOME OÜ, Teed, 
moodulmajad: OÜ Keskkonnaprojekt OÜ. Projekti kuupäev 16.04.2018. 
Invanõuete kajastamine projektis:  

- ELVA LINNAKESKUS, SELETUSKIRI. Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, 
põhiprojekt. 5.Liikluskorraldus ja parkimine. 5.2 Liikumis, nägemis, ja 
kuulmispuuetega inimeste liikumine on ette nähtud kõikidel platsidel ja teedel. 
Normikohane laius 1,2 meetrit on tagatud ja kalle ei ületa lubatut 6%.  
3.4.26.1 Santehnika: on mainitud inva-inventari (invatugi potile, kraanikauss), mõõdud 
puuduvad. 

- OSA 2 Teed, platsid, liikluskorraldus. Töö nr 1494, põhiprojekt – seletuskiri, 
1494_PP_TL-3-01_seletus.pdf. Kasutatud projekteerimisnormides viited invanõuetele 
puuduvad. 

- Projekti üldosas 1306_PP_AA-0-02_v02_Yldosa.pdf viited invanõuetele puuduvad. 
- Osa-6. Moodulmaja konstruktsioonid, 1494_PP_EK-3-01_seletuskiri.pdf, viited 

invanõuetele puuduvad. 
 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on projekteeritud, algavad ehitustööd. 
 

Ligipääsetavusealased märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Teed, tänavad ja parkimine. 
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- Kesk tänavale planeeritavad parkimiskohad 49 kohta on projektijärgselt kaetud 
murukiviga. Ei ole kirjeldatud invaparkimiskohtade rajamist. Invaparkimiskohtadel 
soovitame asendada murukivi betoonkivi või asfaldiga. Määruse § 4. Nõuded parklale, 
(2) Puudega inimese sõiduki parkimiskoht peab olema kõva sileda kattega ja liiklemist 
segavate ebatasasusteta, sätestab invaparkimiskoha teekatte nõuded, kuid seda 
põhimõtet, kui UD lähenemisviisi, võiks kohandada ka mujal parklates. 

- 1494_PP_TL-4-01-05_asend.pdf suures parklas on 1 invaparkimine piktogrammi ja 
lisatahvliga. 
 

 
 

- Ülekäikudel on madaldatud äärekivid (h=2 cm), kuid ülekäigu teekattena on kasutatud 
vaheldumisi „graniit täringukividest katend 100x100 'Tüüp 4.1' ja  'Tüüp 4.2' 
(kontrastne). See on vastuolus kehtiva invanõuete määrusega: § 7. Nõuded 
ülekäiguraja teekattematerjalile (1) Ülekäiguraja liikumissuunal ei tohi 
teekattematerjalina kasutada muna-, täringu- ja muud ebatasast ning laia ja sügava 
vuugivahega paigutatavat kivi. 

- Ülekäikudel puuduvad taktiilsed mummukivid, ülekäigu alguse ja lõpu tähistamiseks. 
 

 
 

- Keskväljak on markeeritud sõiduteel tõstetud ristmikuna (helehall graniit-täringukivi) 
ja teisel pool tänavat erineva katendiga. Kesk tn servas on 250 mm laiune kaldus riba, 
mis eraldab sõidutee rattateest/haljastusest, kasutatakse täringukivi. Jalakäijate 
ülekäik Keskväljaku pikendusel on samuti kaetud täringukiviga ja toodud tänavapinnast 
kõrgemale. Täringukivi kasutamisel on raskendatud liikumisabivahenditega liikumine. 
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Kõnniteed on kaetud erivärviliste (valge, hall, tumehall) betoonkividega, mis on 
liikumisabivahenditega hästi läbitavad. 

- Hanseni alleel ja sellega külgneval jalakäijate teel (on ka mujal) on teekatteks 
kasutatud „kruusakatend Tüüp 7.1“,  katendiks on kivimaterjali segu 0-16. Raske on 
hinnata sellise tee läbimist liikumisabivahendite ja lapsevankritega, kuid nimetus 
„kruusakatend“ ei osuta UD põhimõttele ning tegelikkuses võib selline materjal 
osutuda läbimatuks või väga raskelt läbitavaks. Määrus sätestab: § 10. Nõuded 
kergliiklusteele (1) Kergliiklustee peab olema tasase pinnaga ja kõva kareda või seotud 
materjalist kattega. 
 

 
 

- Keskväljakule, Sinilinnu lähedale on planeeritud väikesed, erinevate mõõtudega 
puitterrassid, mis on väljakuga samas tasapinnas. 

2. Väikeehitised ja –vormid.  
- Ei ole kirjeldatud ligipääsu moodulihoonetele - kioskitele, Hanseni allee paviljonidele, 

rannatarvete hoiustamisruumidele. Joonistel paiknevad sissepääsutasandid ca- 10-20 
cm teetasapinnast kõrgemal.  
Tagada tuleb sissepääs ka liikumisabivahendite kasutajatele. 
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- Rannamaja - Rannamajas on kaks wc-d (sh üks inva WC), joonisel on inva-wc 
sisemisteks mõõtudeks 1,9x1,7, mingeid täiendavaid selgitusi seletuskiri, ega joonis ei 
sisalda.  
Invatualeti lahendus ei vasta mõõtudelt, ega inventari paigutuselt nõutele. Poti 
paigutuse (loputuskastiga seinast eemal) tõttu ei ole WC kasutatav elektrilistele 
liikumisabivahenditele, tavaratastoolidele-raskustega, manööverdusruum on 
minimaalne. 
 

 
 

- Soovitav on lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad suunaviidad/infotahvlid ka 
reaalselt lisada. Sellest ei ole kasu ainult vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on 
raskusi tee küsimisega), vaid ka turistidel ja teistel linna külalistel. 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele on kajastatud minimaalselt, paljud 
ligipääsetavuse aspektid on lahendamata või on puudulikult 
lahendatud. 

2 
 

Füüsiline puue Teedeehituslikus osas äärekivid normidejärgselt madaldatud. 
Kesk tänava parkimiskohad kaetud murukiviga.  
Keskväljak on markeeritud sõiduteel tõstetud ristmikuna 
(helehall graniit-täringukivi) ja teisel pool tänavat erineva 

 
 
 
4 
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katendiga. Täringukivi kasutamisel on raskendatud 
liikumisabivahenditega liikumine. Hanseni allee ja piirnevad 
kõnniteed on kruusakatendiga. 
Väikeehitised ja -vormid. Ei ole kirjeldatud ligipääsu 
moodulihoonetele- kioskitele, Hanseni allee paviljonidele, 
rannatarvete hoiustamisruumidele. Joonistel paiknevad 
sissepääsutasandid ca- 10-20 cm teetasapinnast kõrgemal. 
Invatualett on puudulikult lahendatud. 
Käetugedega toolid ja lauad on ergonoomilised, planeeritud 
Keskväljakule ja Kesk tn äärde. 

Nägemispuue Puuduvad pimedate suuna ja ohutuskivid. Projektis 
välivalgustuse sh. kohtvalgustuse olemasolu. Esitluspinnad 
valgustatud. Sinilinnu teljel vahetavad mustad ja 
valged kivid omavahel kohad, markeerimaks hoone 
sissepääsu. Reljeefsus ei ole kirjeldatud. Kõnniteed on kaetud 
erivärviliste (valge, hall, tumehall) 
Värvimuutus katendis toimub seal, kus on 
aktiivsem tegevus, suunamuutus või teede ristumine. 

 
5 

Kuulmispuue Tingimata on vajalik objektil liikumist ja piirkonnas 
orienteerumist hõlbustavate suunaviitade/infosiltide 
olemasolu. 

 
6 

Intellektipuue Alal liikumine loogiline, paigaldatakse asukohaviidad, palju 
rohelust, puhkealad. Ülekäigukohad märgistatud. Kasutatud 
ohtralt looduslikke materjale.  

6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
5 

 

 

3.7 Rapla keskväljak 
 

Projekti periood: Keskväljaku eeldatav valmimisaeg on 2018. aasta hilissügisel. 
Projekti kogumaksumus: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute 
toetusmeetme vahenditest antav toetus on kuni 1 016 480,90 eurot. 
Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. 
Kirjeldus: Rapla keskväljaku ja keskosa linnaruumi ideekavandi saamiseks korraldas Rapla 
Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga "Eesti Vabariik 100" arhitektuuriprogrammi 
"Hea avalik ruum" raames arhitektuurivõistluse. Võidutööks osutus arhitekt Siiri Vallneri 
kavand märgusõnaga "Holly". Võidutöö alusel koostati väljaku ehitusprojekt ning 
detailplaneering. 
Ehitusprojekt: Keskväljaku tööprojekti (TP) koostasid arhitektuuribüroo KAVAKAVA, 
inseneribüroo T-MODEL, Ekspertiis ja Projekt, Sfäär Planeeringud ja mitmed alltöövõtjad. 
Projekti ekspertiisi viis läbi Sweco Est. 
Invanõuete kajastamine projektis:  
Arhitektuurse osa seletuskirjas otsesed viited ehitusmäärusele puuduvad, samas on tekstis 
viiteid nägemisvaeguse erilahendustele. Taktiilsed suuna ja juhtkivi rajad on kantud ka 
asendiplaanile. 
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3.5.4 Väljaku sillutis. Väljaku perimeetril ja piki sõiduteed kasutatakse taktiilse reljeefiga plaate 
nägemispuudega inimeste liikumise hõlbustamiseks. Nende plaatide viimistlus ja suurused on 
muu betoonplaadistusega samad. 
4.2.5 Teadetetahvel: Tagumise külje välimisele poolele (ilma kuulutusteta poolele) kantakse 
Rapla kaart välisküljel Rapla kaart (servast servani) või väljaku plaan (reljeefse braille kirja ja 
tähistega). 
 

Ligipääsetavusealased märkused: 
 
1. Teedeehituslikus osas on äärekivid väljaku lähiümbruses normidejärgselt madaldatud. 

Keskväljakut läbiva Viljandi maantee ületuskohas äärekivid madaldatud ja paigaldatud 
nägemispuudega liiklejatele ohutustähistus( mummukivid). Ohutustähistus paigaldatud ka 
süvendite ette. 

 

  
 

   
 

Viljandi mnt äärses väljakuosas paigaldatud soontega betoonjuhtkivi. Jälgida, et juhtkivi 
sooned oleks puhtad, tagades nägemispuudega inimesele “valge kepiga” liikudes vajaliku 
reljeefsuse. Külastuse hetkel olid juhtkivi sooned kohati täidetud ehitussegu jääkide ja liivaga. 
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2. Keskväljaku vahetus läheduses invaparkimiskohad puudusid, neid pole projektis 
kirjeldatud. 

 

3. Keskväljakul on kasutatud katendina betoonplaati, laiad vuugivahed täidetud 
vähereljeefse täringukiviga ning tihendatud ehitusseguga. Liikumisabivahenditega ja 
rulluiskudega liiklemine võib olla sõltuvalt abivahendist vähesel määral takistatud.   
Väljavõte kehtivast määrusest: § 7. Nõuded ülekäiguraja teekattematerjalile (1) 
Ülekäiguraja liikumissuunal ei tohi teekattematerjalina kasutada muna-, täringu- ja muud 
ebatasast ning laia ja sügava vuugivahega paigutatavat kivi, välja arvatud muinsus-
kaitsealal ja UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud alal. 
Ehitusprojekti seletuskirjas kirjeldatud järgnevalt: Betoonplaatide vuugid peavad kogu 
platsi ulatuses jooksma horisontaalprojektsioonis sirgelt. Reljeefi tõttu tekkivad hälbed 
sirgjoonest tuleb jagada ühtlaselt ümber, nii et need ei akumuleeruks ühte kohta ning ei 
tekitaks tajutavaid kõverusi. 
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Keskväljaku laineline reljeefsus ei takista liikumisabivahendite kasutamist, kuna esineb ka 
piisavalt väljakut läbivat mittereljeefset ala. 
Väljakuga piirnevad kruusakattega ligipääsuteed külastuse hetkel tihendamata. 
Liikumisabivahendite seisukohast vajavad antud ligipääsuteed kindlasti tihendamist ja 
regulaarset hooldust. 

 

4. Väikevormid ja välimööbel on ergonoomilised. Liikumisteed valgustatud, puhkealad, 
pingid-toolide lähedusse paigaldatud kohtvalgustus. 

 

  
 

5. Keskväljakule rajatav välitualett on invatualett. 23.10.2018, ei olnud tualett veel 
paigaldatud. 

6. Jalgratta- ja jalgteed on projekteeritud enamasti ühepoolse põikkaldega 2.0%, mis vastab 
normidele, ka liikumisabivahenditele. 

7. Rapla linna keskväljakul puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infotahvlid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult 
vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja 
teistel linna külalistel. 

  
Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele kajastatud. Projektis kirjeldatud 
väljaku katendi paigaldust saavutamaks maksimaalne 
tasapinnalisus ja min hälbed. Kirjeldatud ka juhtteede 

 
8 
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paigaldust ja spetsiifikat Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministri määrus 18.11.2002 nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- 
ja kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 
üldkasutatavates ehitistes“ 

 

Füüsiline puue Teedeehituslikus osas äärekivid normidejärgselt madaldatud. 
Projektis ei ole kirjeldatud invaparkimiskohtade rajamist. 
Väikevormid ja välimööbel on ergonoomilised. 
Keskväljakule rajatav välitualett on invatualett. Jalgratta- ja 
jalgteed on projekteeritud enamasti ühepoolse põikkaldega 
2.0%, mis vastab normidele ka liikumisabivahenditele. 
Keskväljaku vahetus läheduses rajatud invaparkimiskohad. 

 
 
 
8 
 

Nägemispuue Paigaldatud pimedate suuna ja ohutuskivid (ülekäigukohtades 
jm). Olemas välivalgustus sh kohtvalgustus. Esitluspinnad on 
valgustatud, platsile vajaliku funktsionaalne valgus tagatud. 
Väljaku infotahvel väljaku plaaniga Braille kirjas. 

 
8 
 

Kuulmispuue Objektil   orienteerumist hõlbustavad suunaviidad/infosildid. 6 

Intellektipuue Rajatud puhkealad, võimalus eralduda haljastuse ja 
puudesaluga puhkenurka.  Peatänava sõidutee on väljaku osas 
rahustatud liiklusega. Valgustitega saab moodustada erinevaid 
meeleolukombinatsioone. Olemas infotahvel ja väljaku plaan. 
 

6 

Hinne kokku 
(1-10) 

 7 

 

 

 

3.8 Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine 
 
Projekti periood: 29.04.2016 -28.09.2018 
Projekti kogumaksumus: 1 599 356 eurot, Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa 
Regionaalarengu Fondist. 
Kirjeldus: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest on võimalik teostada 
projekt „Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine“. Projektiga teostatav tegevus 
võimaldab arendada nii Väike-Maarja piirkonna olemasolevat ettevõtluskeskkonda kui ka tuua 
piirkonda uusi investeeringuid. Keskväljakul asuvate parkimisalade ja kõnniteede võrgustiku 
väljaehitamine parandab liikluskorraldust piirkonnas ja tagab parema ligipääsu erinevatele 
ettevõtetele ja asutustele. Arendusprojekti teostamine suurendab oluliselt võimalusi uute 
kaubandus-, toitlustus-ja teenindussektoris tegutsevate ettevõtete lisandumiseks Väike-
Maarja alevikku. Läbi avatud hankemenetluse selgitati välja edukas pakkuja, kellega Väike-
Maarja vallavalitsus sõlmis hankelepingu. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 8.juuli 2018. 
Ehitusprojekt: Projekteerija: KAMP Arhitektid OÜ, Tinter-Projekt OÜ. 
 
Invanõuete kajastamine projektis:  

- 27-14-TP_Väike_Maarja_Seletuskiri_teed_trassid.pdf, on viide 2-le 
invaparkimiskohale: Parklates on kokku 61 kohta sh. kaks kohta invasõidukitele. Lisaks 
on elektriautode jaoks laadimispunkti kõrval kaks kohta. 
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- 41-16_PP_V-Maarja_seletuskiri_06-02-2017.pdf, põhiprojekti töö nr 41-16 seletuskiri. 
Selles on viide vanale ehitusmäärusle nr 14, see on ka kõik.  

- 13006_VM_plats_kamp_SELETUSKIRI.pdf, VÄIKE-MAARJA KESKPLATSI 
TRIBÜÜNIHOONE, töö nr: 13006, Staadium: Tööprojekt Kuupäev: 12/2014. 
Seletuskirjas on p.3.6.2 Invanõuded, Vaegliikujatele on istumistribüünil ette nähtud 
esimene istumisrida. Üks avalikest tualettruumidest on liikumispuuetega inimeste jaoks 
ning selles tuleb arvestada kõiki nõudeid, mis on toodud Vabariigi valitsuse määruses, 
vastu võetud 28.11.2002 nr 14, “Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega 
inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”. 

Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on valmis ehitatud, hinnatud on ehitusprojekti ja valminud 
ehitist. 
 
Ligipääsetavuse märkused: 
1. Ülevaade Väike-Maarja keskväljakul pildistatud kohtadest (GPS koordinaadid) ja 

pildistussuunast (asimuudi väärtus) järgneval fotol: 
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2. Vallavalitsuse esine plats on ümbritsetud kolmest küljest betoonist vihmaveerennidega, 

mis on pealt laht ja suhteliselt järskude servadega, kogupikkusega ~80 m. Sinna võivad 

liikumisabivahendite väiksed esirattad kinni jääda ning kukkumise oht on suur. UD 

seisukohast on takistatud tavaliiklejate, aga ka lapsevankrite, jalgrataste, rulluiskude jt 

liikujate liikumine. Määruse § 11.  Täiendavad nõuded jalgteele ja kõnniteele sätestab: (2) 

Jalgteelt ja kõnniteelt vee ärajuhtimiseks kasutatakse: 

 1) laugeid keskele kaldu või nõgusaid renne kogulaiusega 400–600 millimeetrit ja 

sügavusega 20 millimeetrit; 
 

   
 

3. Grossi poe esisel, Õppekeskuse, muuseumi, Pikk tänava 8 ja Vallavalitsuse hoone 

invaparkimiskohtadel puuduvad ratastoolitähistusega  lisatahvlid (liiklusmärk 575d). 

Lisatahvel on kohustuslik määruse nõuete järgi.   

Vallavalitsuse parklast puudub kõnniteele pealeminek, kõnnitee äärekivi kõrgus on 150 

mm. Ratastooliga peab tegema lisa ringi, et kõnniteele saada. Talveoludes võib see väga 

vallavalitsusse minekul otsustavaks takistuseks saada.  
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Pikk tänav 16 poodide ees puudus invaparkimise koht. Kuna see on eraldiseisev parkla, 

peab seal olema invaparkimisekoht. 
 

   
 

4. Pikk tänava 8 ja 10 vahelise kõnnitee parklapoolne serv on kõrge (5-7 cm). Õppekeskuse 

invaparkimiskoha lähedalt vabale kõnniteele minekul puudub madaldus, serva kõrgus on 

10-12 cm. 
 

  
 

5. Kõik kõnnitee ülekäigu servad olid madalad ja kohati pole paigaldatud kõnniteekivi, mis 

pimedate liikujatele aitab eristada kõnniteed sõiduteest. Puudusid täielikult pimedatele 

liikumiseks mõeldud suuna- ja ohutuskivid.  
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6. Tenniselaudade alale viivad ainult trepid, puudub kaldtee ja on seega 

liikumisabivahenditele ligipääsmatu. Puudub ka alternatiivligipääs.  
 

  
 

7. Avalik invatualett oli kaardistamise hetkel avatud, kuid tavaolukorras on tegemist 

tasulise tualetiga. Ukse avamiseks sobimatu ümar uksenupp, mis ei ole kasutatav käte 

motoorikahäire korral (tetrapleegikud, lihasehaiged, multiplex sclerosis jpt) 

Invatualetis puudusid nagid, peegel oli sobival kõrgusel külgseinas.  

Va ukse avamise käepide ja nagid, oli muus osas invatualett nõuetekohane ja hästi 

kasutatav. Avalike tualettide tähistus (piktogrammid uksel) on väga hea ja nähtav. 
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8. Tiigi põhjapoolne kallas on astmeline, teekatteks ühtlaselt hall harjatud betoon. Ohutuse 

mõttes, et märgata astme serva, võiks need olla tähistatud kontrastselt. Sama 

kontrasttähistus puudub ka lautennise laudadega platsi trepiastmetel.  

Õppekeskuse renoveeritud kaldtee serv on kontrastselt tähistamata ja puudub käsipuu, 

sellised servad peavad olema kontrastselt tähistatud. 
 

 
 

9. Positiivne oli väljakuala väikevormide erepunane tähistus, see torkas juba kaugelt silma. 

Vaegnägijatele on see kahtlemata väga hea lahendus. 

   
 

10. Täiesti arusaamatu oli ausamba ja tiigiäärsete infotahvlite paigutus haljasalal, lisaks 3-5 cm 
kõnnitee serv murukatte ees. Infotahvlid on pööratud, mitte kõnnitee, vaid murukatte poole, 
raskendades oluliselt liikumisabivahendite kasutajatele juurdepääsu. Muru infotahvlite ees oli 
juba ära  tallatud.  
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11. Väike-Maarja keskväljakul olid olemas infotahvlid piirkonda puudutava infoga, mis on 
väga hea. Samas puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infotahvlid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult 
vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja 
teistel linna külalistel.  

 
 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viidatud on ehitusmääruse invanõuetele, invaparkimisele.  
Ehitatud on invatualett. On kohti kuhu füüsiline ligipääs 
puudub (lauatennise plats). 

6 
 

Füüsiline puue Invaparkimise kohtadel on tähistuseks piktogramm, puuduvad 
lisatahvlid. Invatualetil on puuduseid (ukse avamine, nagid). 
Lahtised ja servadega vihmaveerennid (~80 m) väljaku 
perimeetril takistavad liikumist. Puuduvad käsipuud ja 
kontrasttähistus treppidel. 

 
 
 
7 

Nägemispuue Puuduvad pimedate suuna ja ohutuskivid. Väikevormid 
(betoonkuubid) on hästi nähtavad ja teekattest selgelt 
eristuvad. 

 
6 

Kuulmispuue Infotahvlite olemasolu positiivne. Objektil puuduvad linnas 
orienteerumist hõlbustavad suunaviidad/infosildid. 

6 

Intellektipuue Alal liikumine loogiline, paigaldatakse asukohaviidad, palju 
rohelust, puhkealad. Ülekäigukohad märgistatud. Kasutatud 
ohtralt looduslikke materjale.  

7 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
6 

 

 

3.9 Turvaliselt Lottemaale - Lottemaa parklast Lottemaale viiva Reiuranna tee 
rekonstrueerimine 
 

Projekti periood: 1.07.2016 - 30.06.2017 
Projekti kogumaksumus: 152 747.35€ 
Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. 
Projekti eesmärk : Suurendada majandusaktiivsust Tahkuranna vallas ja piirkonnas laiemalt 
likvideerides selleks ettevõtluse arengut takistavad kitsaskohad. Reiuranna tee 
rekonstrueerimine sh jalakäijatele mõeldud ala märgistamine ja tänavavalgustuse 
paigaldamine, kaotades seeläbi kitsaskoha külastusobjekti olulisel tugitaristul Reiuranna teel.  
Tulemus: Rekonstrueeritud Reiranna teel saavad teemapargi külastajad jalgsi turvaliselt 
liigelda parkla ja teemapargi vahel ning Lottemaa rong ja teised mootorsõidukid mahuvad 
liiklema Reiuranna teel.  
Ehitusprojekt: Reiuranna tee rekonstrueerimine ja laiendamine, põhiprojekt, seletuskiri ja 
joonised, E. Jahhu Projektbüroo OÜ (20.01.2016). 
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Rekonstrueeritav Reiuranna tee algab Lottemaa parkla väljasõidult ja kulgeb Lottemaa 
teemapargi peasissepääsuni. 
Projekteeritud teeloigu pikkuseks on 750m. Sõidutee on projekteeritud 6.5m laiune, 
kahepoolse 2,0% põikkaldega. Nimetatud loigul on teekatteks projekteeritud 
asfaltbetoonkate. 
Trassi lõpus (Lottemaa sissekäigul) toimub rajatava sõidutee kokkuviimine olemasoleva teega, 
saavutades tee laiuseks 4,0m. Kokkuviimiseks on kasutatud (arvestades olemasolevat) 
killustiksegust katet. 
Reiuranna teel projektiga haaratud loigul kehtib käesoleval ajal kiirusepiirang 30 km/h.  
Reiuranna tee asfaltbetoonkate laiusega 6.5m jaotatakse projekteeritud teekattemargistusega 
alljärgnevateks aladeks: 
- Tee vasak serv 2m laiuses ribas on ette nähtud jalakäijate liikluseks. 
- Tee parem serv 4.5m laiuses ribas on ette nähtud autoliikluseks. 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on valmis ehitatud. 
 
Ligipääsetavuse märkused: 
Lottemaa suur parkla ei kuulu projekti töömahtu, rekonstrueeritav teeosa algab parkla 
väljasõidust ning kulgeb ~750 m pikkuses Lottemaa sissepääsuteeni. Asfaltteekate lõppeb 
ning pinnasetee jätkub parkimiskoha ja väravani. Liikumisabivahenditele ja lapsevankritele 
pole pinnasekate just kõige parem liikumiseks. Seal esineb raskesti läbitavaid ja ohtlike 
ebatasasusi. 

 

1. Ülevaade piki Reiuranna teed pildistatud kohtadest (GPS koordinaadid) ja pildistussuunast 

(asimuudi väärtus) järgneval fotol: 
 

 
 

2. Kahjuks ei ulatu rekonstrueeritud tee Lottemaa sissepääsuni, vaid lõppeb ~200 m enne 
ära, edasi jätkub pinnasetee. Teelõik on raske läbitavusega ratastoolide kasutajatele jt. 
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3. Enne Lottemaale sisenemist on väikeparkla, kus invaparkimine on tähistatud lisatahvliga 
(575d), kuid puudub kohtade joonimine ja piktogramm teekattel. Suure parkla juures 
puudub viide invaparkimise võimalusele, viited ja vastavad märgid parklasse sissesõidul 
peavad kindlasti olemas olema. 

4. Pimedatele külastajatele on liikumine Lottemaale raskendatud reljeefse tähistuse 
puudumise tõttu, orienteeruma peab tee ääre järgi, oht sõidutee osale kalduda on suur. 
 

  
 

5. Intellektipuude ja samuti ka kuulmispuude seisukohalt on Lottemaale liikumissuuna 
tähistus arusaamatu. Intellektipuude korral võib tunduda, et Lottemaa suunas liikumine 
on lubatud ainult ratastoolidele (keelumärk+ratastoolimärk). Mitmekeelsed sildid on 
tervitatavad, kuid ei osuta Lottemaa asukoha suunale. Kuna teeristil on kaks teed, siis 
eksimine ja Reiu ranna suunas liikumine on suur. Vaegkuuljatel tekitab johtuvalt puudest 
raskusi tee küsimine, seega tuleks kohalejõudmise hõlbustamiseks lisada täiendavad 
suunaviidad/infotahvlid. 
 

 
 
Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele puudub. Eraldi invanõudeid kajastava 
seletuskirja osa pole. 

 
7 
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Füüsiline puue Rekonstrueeritud asfaltkattega tee viib Lottemaa sissepääsu 
juurde, edasi jätkub pinnasetee 200 m pikkuses.  
Parkimiskohtade tähistuses puudub piktogramm teekattel ja 
parkimiskohtade joonimine, lisatahvel on olemas.  
Rek-d tee oleks pidanud minema invaparkimiskohani ja sealt 
Lottemaa väravani. Sellega oleks tagatud ohutu ja takistusteta 
ligipääs keskusesse, sh lapsevankritele, ratastoolidele jt 
liikujatele. Kaardistamise hetkel oli teekate auklik ja 
parkimiskohal puudu piktogramm teepinnal. Suure parkla 
sissepääsul peab olema viide tasuta väikeparkla olemasolule 
Lottemaa suunas, st invaparkimise märk, kohtade arv ja 
kaugus meetrites. 

 
 

8 

Nägemispuue Puuduvad pimedate suuna ja ohutuskivid. Liikuma peab 
sisuliselt sõidutee jalakäijate osal. Eraldusjoon peaks olema 
reljeefsusega. 

 
6 

Kuulmispuue On küll olemas suunaviit Lottemaale, samas on see 
paigaldatud mitmetimõistetavalt, mis tekitab raskusi 
kohalejõudmisel 

 
6 

Intellektipuue Üheselt mõistvaid ja arusaadavaid viitasid Lottemaa pargini ei 
ole. Ristmikul olev jänestega tahvel tervitab külalisi mitmes 
keeles, aga ei selgita arusaadavalt Lottemaa sissepääsu ja 
kassade asukohta 

 
6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
7 

 

3.10 Narva Muuseum-Piirikindluse avastuskeskuse avamine 
 

Projekti periood: 2014-2020 
Projekti maksumus: 3,54 miljonit eurot, projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa 
Regionaalarengu Fondist. 
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks on luua linnuses keskkond, mis pakub külastajale 
võimalust ise avastada linnuse lugu – kes linnust erinevatel aegadel valitsesid, kes siin 
igapäevaselt elasid ja millist ülesannet keegi täitis, kuidas linnust ehitati ja miks just nii ehitati, 
kuidas linnust sõjas kaitsti ja kuidas kaitses linnus linna, jne, jne. Projekti käigus viiakse lõpule 
möödunud sajandil pooleli jäänud restaureerimistööd ja avatakse kogu linnus kõigi oma 
soppidega külastajale. 
Tehakse korda ja avatakse külastajatele linnuse konvendihoone idatiib. Idatiiba tekivad nii 
näituste ruumid kui ka konverentsi- ja ürituste saalid. Konvendihoone sisehoov, millel praegu 
ei ole erilist funktsiooni, muutub mõnusaks kohaks, kus korraldatakse etendusi ja kontserte. 
Ka vihma korral, sest vajadusel saab sisehoovile peale tõmmata ajutise varikatuse. 
Praegune 30 aasta vanune püsiekspositsioon, mis räägib linna ajaloost asendub uue 
mänguteoorial baseeruva sisuga.  Uue püsiekspositsiooni pindala on olemasolevast vähemalt 
neljandiku võrra suurem. Vähemalt 50% linnuse ruumidest, sh ka püsiekspositsiooni tuumik 
muutub ligipääsetavaks erivajadustega/liikumispuudega inimestele, kes praegu kahjuks 
linnuses liikuda ei saa. Muuseumi külastajate arvu soovitakse vähemalt kahekordistada. 
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Projekt peab andma impulsi kohalike ettevõtete arendamiseks ja uute töökohtade loomiseks, 
sh ka muuseumis endas 
 
Ehitusprojekt: töö nr 2-15/03, „Narva linnuse rekonstrueerimisprojekt. Konvendihoone, 
Peterburi mnt 2“, põhiprojekt. Arhitektuurne osa: Arhitektuuribüroo JVR OÜ, 03.01.2017, 
sisearhitektuur: Stuudio Truus OÜ, konstruktsioonid: Estkonsult OÜ. 
 
Invanõuete kajastamine projektis:  

- Projekti normdokumentide loetelus on viidatud vanale ehitusmäärusele „Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 28.novembri 2002.a. määrus nr 14 „Nõuded liikumis-, 
nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates 
ehitistes“.  

- Seletuskirjast: 2.3.2 Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused. 
Liikumispuudega inimesed pääsevad ratastoolis lifti abil hoone põhimahu (kolme-
korruseline osa) kõigile korrustele, liftide juhtnupud peavad olema reljeefsed ja on 
võimalus kasutada korruste häälteavitust. Hoone mõlema trepikoja keldrikorrusel asub 
inva WC.  
Kõnnitee äärekivi kõrgus tänava ületamisel peab olema vahemikus 10...30 mm .  
Hoone peatrepikodadesse on esimesel korrusel tagatud astmeteta sissepääs, panduste abil 

(lävepaku kõrgus 0...20mm). 

Ära on toodud invatualeti detailsed nõuded. 
- 2.3.1 Ruumilis-mahuline lahendus.  

o Konvendihoone idatiivas asuv pooleliolev trepikoda lammutatakse ja selle 
asemele tuleb konverentsikeskuse vestibüül ja teine esinduslik trepikoda. Ühtlasi 
paikneb vestibüülis ka teine klaaslift, mida saab kasutada kohvikust kolmanda 
korruse banketiruumi teenindamiseks ja külastajate liikumiseks kolmandal 
korrusel asuvasse konverentsikeskusesse. 

o Nii muuseumi, kui konverentsikeskuse wc-d on viidud keldrikorrusele, kuhu 
liikumispuudega inimesed pääsevad liftide abil. Püsinäituste ala, 
konverentsikeskus, banketisaal, kontserdisaal ja keldrikorruse ürituste ruum on 
ratastoolis liikujaile vabalt ligipääsetavad. Liikumispuuetega inimeste tornipääs 
eeldaks täiendavaid trepikäsipuudel liikuvaid invatõstukeid ja eraldi lifti torni 
korruste vahel. Seetõttu on torn kavandatud ajutiste näituste alaks. 

- 2.5 Liftid  
Hoonesse on projekteeritud 2 lifti. Lift 1, asub hoone lõunatrepikojas ja lift 2, mis asub 
hoone kirdetrepikojas. Mõlemad liftid teenindavad hoone keldri kuni 3 korrust. Mõlemad 
liftid on terasprofiilidest kandesõrestikuga liftišahtiga nn. klaasliftid. Liftiklaaside jaotused 
vt. joonised A-17-1 kuni A-17-5. Läbikäidavad liftid. Lifti tõstevõime 630 kg (8 inimest), 
kabiin 1100x1400 mm, šahti min. vajalik mõõt 1600x1890 mm.  
Nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste arvestamiseks peavad liftide 
juhtnupud olema reljeefsed ja on võimalus kasutada korruste häälteavitust. 
 

Spetsiifilised lahendused (juhtteed, vaegkuuljate spetsiaalseadmed jms) nägemis- ja 
kuulmispuudega inimeste liikumisele hoones puuduvad. 

 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekti projekteerimine on teostatud, alanud on ehitustööd, 
valmimine juuli 2019. 
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Ligipääsetavuse märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Plaanilahendus ja vertikaalplaneering 
- Hoovi läänekülje olemasolev munakivisillutis paigaldatakse uuesti ühtlasema ja siledama 

teepinnana, mis võimaldaks ratastooliga liiklemist. 
Munakivi ei ole oma olemuselt võimalik paigaldada ühtlaselt ja siledamana, seda mööda 
ei saa tavaratastooliga iseseisvalt sõita, elektrilise ratastooliga, aga raskustega 
(vibratsioon ebatasasusest). 
Kõik liikumisabivahendid, lapsevankrid jt valivad pigem muru. Kas see ongi eesmärgiks 
tekitada juurde liikumistakistusi, selle asemel, et neid vähendada? 
Ainus võimalus on munakivisillutise kõrvale (keskele) või kaherajalisena rajada siledast 
graniitplaadist vs materjalist käigutee. 
Allpool näide Copenhageni linnast, kus täringukivi teekattele on tehtud ka sile 
käigurada. 

  
 

    

- Asendiplaanil on kasutatud veel teekattematerjale, mida aga tingmärkide all 
kirjeldatud ei ole. Sama jutt käib ka olemasolevate paeplaatide kohta. Paeplaat on 
liikumisabivahenditele samuti väga raske liikumiseks. 
Kokkuvõtteks ei ole UD seisukohast sisehoovide liikumisteede rekonstrueerimine läbi 
mõeldud, ega rahuldavalt lahendatud. 
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2. Keldrikorruse invatualetid 
Keldrikorrusel on kaks invatualetti, mõlema kõrval on ka lift. Seletuskirjas on välja 
toodud invatualeti detailne sisustuse kirjeldus, mis on positiivne.  
Põhjapoolse invatualeti ruumis (0013) tuleks wc-poti asukohta muuta ja paigutada 
pott kraanikausiga samasse seina ning ära võtta seinapoolne käsipuu ja paigutada 
seinale lisakäepide. Sellega tagaks suurema manööverdamisruumi poti kõrval. 
Mähkimislaud tuleb samuti ringi tõsta ja ka kraanikauss seina poole nihutada. 
Lõunapoolse inva-wc (0002) paigutus on sobiv. 
 
Sisekujunduse invatualettide plaanil on nagid valel kõrgusel (160 cm), nõue on 120. 
 

    

1. Invawc põhjas.     2. Invawc lõunas. 
 

3. Konvendihoone sisehoov. 
Uue peasissepääsu ette rajatakse betoonist mustade teraspiiretega jalakäigu pandus. 

Hoovi idakülge rajatakse betoonist kaldteede ja treppide süsteem, mis võimaldab 

ratastooliga liikuda ka konverentsikeskusesse. 

Panduste kalded jäävad vahemikku 4-9%, mis on nõuetekohane. 
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4. Liftid 
Hoonesse on projekteeritud 2 lifti. Lift 1, asub hoone lõunatrepikojas ja lift 2, mis asub 

hoone kirdetrepikojas. Mõlemad liftid teenindavad hoone keldri kuni 3 korrust. Mõlemad 

liftid on terasprofiilidest kandesõrestikuga liftišahtiga nn. klaasliftid. Läbikäidavad liftid. 

Lifti tõstevõime 630 kg (8 inimest), kabiin 1100x1400 mm, šahti min. vajalik mõõt 

1600x1890 mm. Nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste arvestamiseks 

peavad liftide juhtnupud olema reljeefsed ja on võimalus kasutada korruste häälteavitust. 
 
Uue ehitusmääruse järgi peab lisaks olemasolevale, olema lahendatud ka vaekuuljate 
seisukohast teavitus: Lift peab olema varustatud häälteavitusega ja kuulmispuudega 

inimese erivajadust arvestava helivõimendussüsteemiga ning tähistatud vastava 

piktogrammiga. Lisaks sellele peab liftil olema ka visuaalne väljund, mis teavitab 

häireolukorras kutsungi aktiveerumisest, kutsungile vastamisest ja tegevustest. 
 

5. II-korruse liftiesist ruumi ja kammersaali kõrguste erinevuse tõttu on planeeritud 
pandus 9,5%, mis on sobiv (lubatud maksimum 10%). Kõikidele eri tasapindu 
ühendavatele kaldpindadele paigutada mõlemasse seina käsipuud ja kaldpinna algus ja 
lõpp tuleb tähistada kontrastselt. 

6. Trepid 
 Katkematult ka trepimademel jätkuv käsipuu peab olema trepi mõlemal pool.  

Treppide sise- ja välisküljel on kasutatud valgusteid, see võib tagada ka astmete 
kontrastsuse ümbritsevaga võrreldes. 
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7. Kassa ja pood 
Põhjahoovi rajatakse olemasolevate wc-de ja tehnoruumi kohale uus piletikassa ja pood. 
Kassas ja poes tuleks silmas pidada, et teenindusleti kõrgus oleks vahemikus 75-90 cm. 
Lisaks tuleb kasutada: Barjääriga piiratud ning helisüsteemiga teenindus- või 

müügilettidest ja kassadest vähemalt üks peab olema varustatud kuulmispuudega inimese 

erivajadust arvestava helivõimendussüsteemiga ning edastatav teave dubleeritud 

tekstilisel kujul vastaval infoekraanil. Juhul kui teenindus- ja müügilett või kassa on 

eraldatud kõrge, helibarjääri tekitava pinnaga, peab tagama teenindaja nähtavuse. 

Helivõimendussüsteemi olemasolu tähistatakse vastava piktogrammiga. 
 

Oluline aspekt (konverentsiruumid, saalid jms): Avalike ürituste toimumispaigas peab 

edastatav heli olema dubleeritud kuulmispuudega inimese erivajadust arvestava 

helivõimendussüsteemiga. Helivõimendussüsteemi olemasolu tähistatakse vastava 

piktogrammiga. 

Konverentsiruumidesse ja saalidesse tuleb vaegkuuljatele mõeldud 
helivõimendussüsteemid (silmusvõimendid) paigaldada enne põrandakatete 
paigaldust. Hilisem paigaldus võib tunduvalt kitsendada paigalduse võimalusi ja seega 
ka oluliselt vähendada kõne/heli arusaadavust kuulmispuudega inimestele  johtuvalt 
ruumi parameetritest. 
 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele olemas, seletuskirjas on kirjeldatud 
liftide kohandusi, invatualetti. Spetsiifilised lahendused 
(juhtteed, vaegkuuljate spetsiaalseadmed jms) nägemis- ja 
kuulmispuudega inimeste liikumisele hoones puuduvad. 
 

 
7 
 

Füüsiline puue Sisehoovis liikumine ei vasta UD põhimõtetele. Munakivi, 
paekiviplaadid peavad olema dubleeritud siledate 
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kiviplaatidega. Korrustevaheliseks liikumiseks 2 lifti, hoones on 
2 invatualetti. Kaldpinnad vastavad nõuetele. 

7 

Nägemispuue Spetsiaallahendused puuduvad.  
4 

Kuulmispuue Spetsiaallahendused ja vaegkuuljate spetsiaalseadmed 
puuduvad. 

2 

Intellektipuue Viitade-siltide jms teavitust projektist välja ei lugenud. 4 
 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
5 

 

 

3.11 Valgehobusemäe Suusa-ja puhkekeskuse II etapp 
 

Projekti periood: : 1.10.2016 - 31.12.2017 
Projekti kogumaksumus: 1 206 037,84. - 
Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. 
Kirjeldus: Projekti toetuse abil viiakse Valgehobusemäe tee mustkatte alla, ehitatakse 
rullsuusarada, rajatakse lumekrossirada, planeeritakse nõlvad, ostetakse ja paigaldatakse 
täiendav kunstlumetootmise süsteem, teisaldatakse suusasild, ehitatakse soojak, korv- ja 
võrkpalliväljak, laste mänguväljak, viiakse ellu mitmesugused elektritööd, vaatetorn 
muudetakse atraktiivsemaks läbi heli ja valgustuse, ostetakse ja paigaldatakse mäe- ja 
tuubitõstukid, suvine tuubirada, mäenõlv muudetakse turvalisemaks. Lisaks soetatakse ATV, 
arendatakse keskuse kodulehekülge, koolitatakse personali. 
Ehitusprojekt: Angaar-garaaž: Arhitektuurne ja konstruktiivne osa Virgo Veri.   
VALGEHOBUSEMÄE RULLSUUSARAJA EHITUSE PÕHIPROJEKT, Töö teostaja: OÜ Aarens 
Projekt. Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse juurdepääsutee tööprojekt: OÜ Aarens 
Projekt. 
 
Invanõuete kajastamine projektis:  
Ehitusprojektide seletuskirjades otsesed viited ehitusmäärusele puuduvad. 
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Ligipääsetavusealased märkused: 
 Angaar garaaž: arhitektuurse osa seletuskirjas viited ehitusmäärusele puuduvad, hoone 
tüübiks on garaaž. Ehitis on ühekorruseline ja keldrita. Sissepääs on tasapinnas hooneesise 
maapinnaga, mis võimaldab siseneda vajadusel ka liikumisabivahenditega. 

 

    
 

1. Rullsuusarada: paigaldatakse valgustus, suurendab turvalisust. Katendiks asfaltbetoon, mis 
sobib kasutamiseks ka liikumisabivahenditele. 
 

 
 

2. Laste mänguväljak. Mänguväljak on ergonoomiline, tagab turvalisuse.  
 

 
 

3. Valgehobusemäe juurdepääsutee. Eesmärk kogunenud teepinnase tasandamine, 
lahendada sadevee ärajuhtimine,  eemaldada kasvav võsa distantsiga 4m teeservast. 

4. Katendiks lubjakivikillustik. Valgustuse, kergliiklusteede rajamist projekt ette ei näe.  
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Parem nähtavus suurendab nähtavust, lisades turvalisust. 

5. Rahastuse sees oli ka kodulehe arendamine. Kahjuks ei ole nägemispuudega inimeste 
vajadusi arvestatud. Veebileht ei vasta Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 
normidele. 
 

 
 

6. Valgehobusemäe keskuses puuduvad vaegkuuljate erilahendused. Samas ei puuduta 
antud projekt keskuse hoonet ennast. 

 
Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viited invastandarditele Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministri määrus 18.11.2002 nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- 
ja kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 
üldkasutatavates ehitistes“ puuduvad 

2 
 
 

Füüsiline puue Ehitatud garaaž-angaar liikumisabivahenditele ligipääsetav. 
Valgustus objektidel lisab turvalisust. 

3 
 

Nägemispuue Parendatud valgustust objektidel. Veebileht ei vasta nõuetele. 2 
 

Kuulmispuue Suunaviitasid ja infosilte oli piisavalt ja need olid arusaadavad. 7 

Intellektipuue Vastava puude kohanduse info puudub, hinnangus ei 
arvestata.  

- 

Hinne kokku 
(1-10) 

 4 

 

 

3.12 Vastseliina Piiskopilinnus Novum Castrum keskaja teemapark 
 

Projekti periood: 28.04.2016 - 01.11.2018 
Projekti kogumaksumus: 1 760 916 eurot, projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu 
Fond. 
Kirjeldus: keskendub eriomasele palverännusihtkoha loole keskaja foonil. 
Projekti tulemus: Projekti tulemusena on loodud Eestis unikaalne ja väljapaistev terviklik, 
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unikaalset külastuskogemust pakkuv ja iseseisvalt piirkonda reisimist motiveeriv atraktsioon, 
mis toimib aastaringselt, võimaldab külastajatele pakkuda mitmekesiseid külastusprogramme 
ja teenuseid, motiveerides ka korduvkülastusi ning pikendades külastusaega. 
Ajaloo ja kultuuripärand, palverändurite lugu eksponeeritakse uues ehitatud palverännu 
majas, osaliselt konserveeritava endise linnusekabeli kohale loodavas kabelis ja uues 
maastikuarhitektuurses lahenduses, mille raames tagatakse parklast linnuse kompleksi ohutu 
sissepääs, kogu kompleksi alale luuakse uued liikumisrajad (võimaldab liikumist ka ratastoolis), 
uus valgustus, infotahvlid, erinevate sündmuste ja tegevuste jaoks loodavad kohad linnuse 
tornides jne. Projekti raames läbiviidavad tegevused võimaldavad pakkuda külastajatele 
terviklikke, ainulaadseid elamus ja tegevusprogramme. Kandi inimestele ja ettevõtetele on 
olulised kompleksis loodavad 3 alalist ning 14 hooajalist töökohta ning atraktiivse 
külastuspõhjuse loomine piirkonda.  
Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis:  Palverändurite maja Vastseliina linnuse 
maaüksus, projekteerija: KAOS Arhitektid OÜ, Tallinn 16.06.2016.  
Põhiprojekti seletuskiri: 2.5.2 Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused. 
Ala on vertikaalplaneeritud selliselt, et on tagatud INVA juurdepääs parklast Piirikõrtsini, sealt edasi 
Palverändurite maja 1. korruse sissepääsudeni. Hoone kahe korruse vahel aitab liigelda nõuetele vastav 
INVA-tõstuk, korrustel on arvestatud INVA liikumisega. 
Hoone sissepääsutasandini ja hoone siseste liftideni on tagatud astmeteta tõus. Sisenemisala on 
ühtlaselt ja hästi valgustatud ning katusega kaetud. Hoone sissepääsu ees, tuulekojas ja liftide ees on 
vaba ruumi min 1500 × 1500 mm ratastooli pööramiseks. 

Lisaks on invateemat mainitud p. 3.3.6, mis kattub eelnevaga. 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on valmis ehitatud.  
 
Ligipääsetavuse märkused: 
1. Tähistatud invaparkimine Piiskopilinnuse parklas puudub, külastajaterohkel ajal võib 

raskusi tekkida laiema parkimiskoha leidmisel, mis on vajalik ratastoolis külastajale autost 

väljumisel (nõutav laius 3,5 m). 

Parklal puudub ka kõva asfaltkate, mis sademete rohkel aastaajal on pehme ja porine ning 
takistab liikumist, ebamugavusi tekib ka tavaliiklejatele, lapsevankritele jms. 

 

   
 

2. Parklast kõnniteele pääsemisel on takistuseks ca 7 cm kõrgune äärekivi, kõnnitee algab 

tõusul, sellepärast on eriti raske kõnniteele pääseda. 
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3. Jalakäijate ülekäigukoht on nõuetekohaste madaldustega ja ratastoolis liikuja saab 

turvaliselt üle tee. Teed ületades tuleb arvestada hoone ees ca 7% kallakuga, mis on 

nõuetekohane.  
 

   
 

4. Palverändurite majja pääseb läbi peahoone või hoone otsas oleva jalgvärava kaudu, 

viimane on suletud, kui külastajate kõrghooaega pole. 

Läbi hoone  minek on ratastoolis raskendatud, kuna sisenemisel on järsk 13% kaldpind 
(norm 10%), millele on pandud risti liistud libisemise tõkestamiseks, need omakorda on 
ratastoolile takistuseks. Määruse nõuete järgi, ei tohi kaldpind alata kunagi ukseava eest. 
Alati peab olema horisontaalset pinda 1-1,5 m. 

 

 
 

Läbi jalgvärava on pääs piiskopilinnuse alale ja palverändurite maja juurde hea, kuna 
kõnnitee on sillutatud tasase unikiviga.  
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5. Palverändurite majja sissepääs on hea ja puuduvad takistused.  

6. Hoones asub ka inva wc, kus puudus peegel (alumine serv 90 cm põrandast) ja wc 

uksel ei olnud invatähistust ning siseküljel lisakäepide ukse kinni tõmbamiseks.  
 

   
 

7. Hoones on korrustevaheline liikumine tagatud ratastoolis külastajale tõstuk- e 

vertikaalliftiga. Ratastooliga pääseb hoones igale poole liikuma, ligipääs on tagatud ka 

terrassile. 
 

   
 

8. Linnuse territooriumil on teerajad kaetud peenkruusasegu kattega, selline teekate on 

kõva ja tavaratastooliga saab sellel liikuda. Maastik on linnuse territooriumil väga 
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suurte tõusudega, sellega tuleb arvestada ja ilma abistajata on ratastoolis liikujal väga 

raske seal hakkama saada. 
 

   
 

   
 

9. Objektil puuduvad täiesti kuulmispuude erilahendused. Õues ja ekspositsioonialal 
olevad infotahvlid ja suunaviidad on lahendatud rahuldavalt. Vaegkuuljate seisukohalt 
peab hääle/kõnega edasiantav info olema ka tekstiliselt dubleeritud. Kas siis 
kirjeldusena, infoekraanil või siis silmusvõimendussüsteemi abil. Näidatavate klippide 
puhul on videole soovitav lisada subtiitrid. 

 

 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele puudub, seletuskirjas on 
invalahenduste lõik, kirjeldatud on sissepääsu, liikumist, 
parklas 1 invaparkimise koht.  

 
8 
 

Füüsiline puue Invatualetil on puudujääke. Sisenemine tasapinnaline, hoones 
on lift, liikumine liikumisabivahenditele hea. Hooneväline 
liikumine kohati ainult abistajaga pinnareljeefi tõttu. 

 
 

7 

Nägemispuue Erilahendused puuduvad.  
6 

Kuulmispuue Tekstina edastatav info hea. Suunaviidad olemas. Puuduvad 
ekspositsiooniala häälega/kõnega edastatava info kirjeldused 
ja subtiitrid. Ei ole välja ehitatud vaegkuuljate erilahendusi. 

 
4 
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Intellektipuue Projektis on kirjeldatud mitmeid infostende ja –tahvleid. 
Looduskaunis koht ja lihtne liikumisskeem soodustab 
intellektipuudega külastajate kohalviibimist. 

 
6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
6 

 

 

3.13 Aidu veespordi ja vabaaja keskus 
 

Projekti lõpptähtaeg: aprill 2019. 
Projekti maksumus: 4,4 miljonit eurot (käibemaksuta). Projekti toetab Euroopa Liidu 
Regionaalarengu Fond. 
Projekti tulemusena: rajatakse rahvusvahelistele nõuetele vastav veespordikeskus, mis 
võimaldab korraldada rahvusvahelisi tippspordivõistlusi. Erinevatele sihtgruppidele 
arendatakse välja unikaalseid elamusi pakkuv külastusatraktsioon, kus on tegevust kõigile – nii 
harrastussportlastele, aktiivse puhkuse huvilistele, turismigruppidele, lastega peredele, 
korporatiivklientidele kui ka ekstreemsuste otsijaile. 
Projekti käigus rajatakse teenindushoone koos finišitorniga, saunad ja terviserajad, 
paigaldatakse sõude- ja aerutamiskanali varustus ning soetatakse mitmesugused 
veeatraktsioonid ja –sõidukid. 
 

Projekti valmidusaste: vastutava isiku sõnul valmib projekt 2019 veebruaris, siis antakse ka 
materjalid. Palvele anda midagi, mis projekti iseloomustaks, ei vastatud. 
 

 

3.14 Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus 
 

Projekti periood: 1.01.2018 - 31.12.2019 
Projekti kogumaksumus: 451 000 eurot, projekti omanik on Rõuge vald, toetatakse Euroopa 
Liidu Regionaalarengu Fondist. 
Projekti kirjeldus: Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arenduse projekti eesmärgiks on Rõuge 
Ööbikuoru arendamine terviklikuks turismikompleksiks. Selleks seotakse objektid omavahel 
radade, sildade, paviljonide, valgustuse, haljastuse, lasteala ja muude väikeobjektidega ning 
sise- ja välinäituste lisamisega. Atraktiivne külastustaristu uute tegevustega mitmekesistab 
piirkonna aktiiv- ja pereturismi.  
Projekti tulemused: 1. Turismi tugitaristu: rajatakse Ööbikuoru turismiobjekte ühendav 
jalgradade võrgustik koos valgustuse ja haljastusega, amfiteaterlik valltribüün, rippsild üle 
Ööbikuoru, varjualune, infotahvlid, laste mänguala, puhkealad, kontserdiala/väliklass ja laste 
mänguplats, olmeteenuste ala (WC-d, prügi jm), luuakse rattataristu ja täiendatakse 
haljastust. 2. Näitused: Ööbikuoru keskuses uuendatakse sisekujundust ja ekspositsiooni ning 
hangitakse vahendeid ürituste korraldamiseks (piirded, telgid, lauad-toolid jne). Täiendatakse 
põhiobjekte − külastuskeskust, vaatetorni, loodusobjekte ja muinasala – lahendustega, mis on 
atraktiivsed ning pakuvad uudseid külastuselamusi. Rõuge Suurjärve äärde, Rõuge keskusest 
Ööbikuorgu viivale kergliiklusteele rajatakse järvegalerii, Suurjärve kui Eesti sügavaima järve 
tähis ja mõõtjoon. Sügavik tähistatakse järvel ujuvpoiga. 
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Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: 
Töö number: 2017/20, Töö nimetus: Rõuge Ööbikuoru turismitaristu, Rõuge Ööbikuorg, Tindi 
küla, Rõuge vald, Võrumaa. Staadium: Eelprojekt, projekteerija: OÜ ROK-Projekt, 2017. 
Eelprojektis puuduvad viited ligipääsetavusele ja UD-le. Spetsiaalkohandusi puudeliikidele 
ettenähtud ei ole. 
Projekti valmidusaste: Hinnati eelprojekti, ehitustegevuse kohta info puudub.  
 
Ligipääsetavuse märkused: 
 
1. Käesoleva tööga on projekteeritud järgnevad objektid: valltribüün, väligalerii, rippsild,  

„Mõõtjoon“, varjualune, reklaamtahvel, laste mänguväljak, jalgteed Ööbikuoru platool, 
haljastus Ööbikuoru platool, ooteala Ööbikuoru keskuse juures, jalgteede valgustus. 
Kahjuks pole eelprojektis ligipääsetavuse seisukohast kõik olulised detailid välja toodud. 

2. Valltribüün on projekteeritud parandamaks ürituste korraldamise tingimusi-võimalusi 
olemasoleval lauluväljakul. Vall ehitatakse mineraalsest täitepinnasest. Lavapoolsele 
küljele ehitatakse kohtbetoonist astmestik publikule. Valli harjale rajatakse jalgtee, millele 
pääseb mõlemast valli otsast, jalgteed viivad alla lava juurde. 
Juurdepääsuteed on kaetud graniitsõelmetega, jalgtee servas teraslehest trotuaar. 
Tihendatuna on graniitsõelmed liikumisabivahenditele läbitavad, projektis olevate 
jalgteede graniitsõelmete tihendatus ei selgu. 
Valltribüüni harjale rajatud jalgtee on betoonkivi kattega, mis on sobiv ratastoolidele, 
lapsevankritele jt. Tundub, et jalgtee tõus harjaosale on järsk, arvutused võivad olla 
ebatäpsed , kuid plaani kõrguste vahe ja ligikaudse pikkusega arvutades, tuleb kalle üle 
12%, mis ei vasta nõuetele. 
Ovaalikujuline betoonist tantsuplats peab olema ligipääsetav ka liikumisabivahenditele. 
Treppidel ei ole ära näidatud käsipuid, mis on olulised (kõrguste vahe 2,70 m) ja ka 
ehituslik nõue. 
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3. Väligalerii on selgituste ja skeemide põhjal ligipääsetav. 

 

    
 

4. Rippsild hakkab paiknema üle Ööbikuoru. Eesmärgiks on parandada oluliselt Ööbikuoru ja 
ülejäänud Rõuges paiknevate turismiobjektide (kirik, rahvamaja, Suurjärv) omavahelist 
ühendust. Sild on kujundatud madala rippsillana, olles sellise lahendusena ürgses orus 
võimalikult märkamatu ja tagasihoidlik. Sild ehitatakse peamiselt kuumtsingitud terasest. 
Peatrossid on paigutatud käsipuu kõrgusele. Trosside külge on kinnitatud terasvarrastest 
riputid, mille külge kinnitatakse kantorud kuhu toetub silla põrand, mis valmistatakse 
kuumtsingitud restidest nagu vaatetorni põrand. Küljed kaetakse tsingitud võrguga. 
Projektist ei selgu rippsilla restidest põranda konstruktsioon, liiga suure restiava korral 
võib liikumisabivahendi liikumine osutuda väga raskeks. Samuti peavad rippsilla peale ja 
mahasõit olema kohandatud ratastega liikumisvahenditele sobivaks, st peavad olema 
sujuvad, ilma servadeta. 

5. Jalgteed Ööbikuoru platool seovad omavahel kõiki peamisi platool paiknevaid 
turismiobjekte ja võimaldavad objektide külastamist tunduvalt pikendada võimaldades 
mugavama ligipääsu ka sademeterikkamal ajaperioodil. Jalgteed kaetakse graniit-
sõelmetega. Kõik teede servad ääristatakse serviti teraslehest trotuaariga võimaldamaks 
luua konkreetse ülemineku teealalt haljasalale. Ei selgu graniitsõelmete fraktsioon ja 
tihendusaste, sellest sõltub jalgteede läbitavus liikumisabivahenditega. 

6. Mänguväljaku mängutorn pole konstruktsiooni tõttu liikumisraskustega inimestele 
ligipääsetav, aga see on ka mõistetav. 
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7. Projektis on kirjeldatud ja ka praegu asuvad Ööbikuorus infotahvlid ja suunaviidad, 
mistõttu on vaegkuuljatel hea objektil orienteeruda. Samas puuduvad ööbikuoru 
infopaviljonis vaegkuuljate erilahendused, mis peaksid seal  olema. 

 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele ja -lahendustele puudub. Eelprojektis 
jäävad mitmed ligipääsetavuse aspektid lahendamata. 

 
5 
 

Füüsiline puue Liikumine jalgteedel graniitsõelmete tõttu raskendatud, pääs 
liikumisabivahendiga valltribüünile (järsk kalle) raskendatud, 
vajalik kõrvalabi. Ei selgu rippsilla põrandakonstruktsioon ja 
läbitavus. 

 
 

5 

Nägemispuue Erilahendused puuduvad, liikumise orientiiriks jalgteedel 
teraslehest piire.  

 
6 

Kuulmispuue Olemas infotahvlid ja suunaviidad, infopaviljonis puuduvad 
vaegkuuljate erilahendused. 

4 

Intellektipuue Projektis on kirjeldatud mitmeid infostende ja –tahvleid. 
Looduskaunis koht ja lihtne liikumisskeem soodustab 
intellektipuudega külastajate kohalviibimist. 

 
7 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
5 

 

 

3.15 Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine 
 

Projekti periood: 02.10.2017 – 30.11.2018 
Projekti kogumaksumus : hinda pole näidatud, projekti toetatakse Euroopa Liidu 
Regionaalarengu Fondist. 
Projekti kirjeldus: Arendustööde teostamise tulemusena paraneb rannaala üldine välimus ja 
lisanduvad mitmed rannas puhkamiseks vajalikud tingimused. Projekti tulemuseks uuenenud 
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Võsu ranna-alal on atraktsioonid lastele - 3 mänguväljakut, võrkkiik, liumägi (kasutatav nii 
suvel kui talvel) välja ehitatud nõuetekohane valgustatud parkla arvestades puhkepiirkonna 
vajadusi (sh parkimiskohad jalgratastele ja turismibussidele) välja ehitatud kaks randa 
teenindavat abihoonet, kus kummaski 2 WC-d + 1 inva-WC, 4 riietuskabiini ja 4 rannadušši 
paigaldatud betoonist rulapark atraktsioonidega rula, triki-ja tõukerataste kasutajatele välja 
ehitatud puidust platvormina valgustatud korvpalliväljak ja valgustatud rannajalgpalliväljak 
atraktsioonina lisandunud purskkaev lamamisplatvorm paigaldatud infotahvlid (eesti, vene ja 
inglise keeles) rannaala kaardiga (info vetelpääste, esmaabi, palliplatside, atraktsioonide, WC-
de, dušš). 
Projekti valmidusaste: hinnatud on arhitektuurset eelprojekti, töö nr 027 „Võsu randa 
teenindavad rajatised“ 2017, Raadius Arhitektid OÜ, arhitektid K. Stroom, M. Niglas.  
Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis:  
027_EP_Rannarajatiste seletuskiri.pdf viited invanormidele, -standarditele puuduvad, 
ligipääsetavuse lahendusi mainitud ei ole.  
 

Ligipääsetavuse märkused: 
 

1. Rannaala parklas on 113 kohta autodele ja 7 kohta bussidele, invaparkimist ei ole. 
Kindlast tuleb ette näha 2-3 nõuetekohase invaparkimiskoha olemasolu (piktogramm, 
lisatahvel koha ees, laius 3,5 m). Paigutus ranna põhiliste liikumisteede piirkonda. 

2. Planeeritavad ehitised on jaotunud üldiselt mere äärde ranna liivasele alale, välja 
arvatud parkla, tenniseväljakud ning liumägi. Rannaalal on olemasolev kergliiklustee.  
Projektist ei saa aru, millised on rannaala atraktsioonidevahelised liikumisteed. 
Asendiplaanile midagi märgitud ei ole, kirjeldused puuduvad.  
Kindlasti peab rannaalal olema tagatud ligipääs kõikidele ranna-atraktsioonidele 
liikumisabivahendite, lapsevankritele jms, kõva katte ja piisava laiusega (laius peab 
võimaldama kahe liikumisvahendi möödapääsu, >1200mm)  käiguteedega (laudteed). 
Võiks olla ka eraldi laudtee vee piirile. 

 

 
 

3. Mänguväljak loob ilme tuule poolt painutatud puudest, mille vahel on võimalik joosta 
ning mille otsas ronida. Mänguväljaku moodustavad maa seest välja ulatuvad palgid. 
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Visualiseeringul on näha laudteed, kuid projektis midagi täpsemat ei ole. 
 

   
 

4. Lamamisplatvorm koosneb puitlaudisega tasapinnalisest osast, kus on võimalik istuda, 
einestada, päevitada ning võrkkiigest, milles on hea pikutada. 
Purskkaev on kujult inspireeritud laine vormist. Selle moodustavad kaks ringjat 
roostevabast lehtmetallist kuju, mille sisediameetrisse on paigutatud veepihustid ning 
valgustid. 
Purskkaev asub puitlaudisega platvormil, mis on paigutatud rannaliivale (betoonalus), 
kõva kattega ligipääsuteid ei ole. Ligipääs liikumisabivahenditele, lapsevankritele 
puudub. See on kahetsusväärne, kuna mittemobiilsetel külastajatel puudub võimalus 
end palavaga jahutada ja pihustatud vett nautida. 
 

   
 

5. Riietuskabiinid, dušid ja WC-d. 
Seletuskirjas pole konstruktiivset osa kirjeldatud. Joonisel on platvorm maapinnast 10 
cm kõrgemal, platvormile viib 6%-ne kaldpind. Kuid kas kõva kattega juurdepääsuteed 
sinna viib, ei selgu. 
Hoones on invatualeti osa, kuid mõõdud ei vasta nõuetele laius 1400 ja sügavus 1570 
mm ning poti paigutus - ei võimalda sees manööverdada ja invatualetti kasutada. 
Invatualett tuleb nõuetega vastavusse viia, lisada kraanikauss jm invatualetis vajalikud 
aksessuaarid. 
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6. Rannaalale liivale on planeeritud rannajalgpalliväljak mõõtmetega 26x35 m ja ka 
korvpalliväljak mõõtmetega 28x15 m, millel on puidust põrand. Parkla lähedusse on 
planeeritud kaks täismõõtmetega tenniseväljakut. Tenniseväljakutel on kõva 
kummikatend. 
Nende platside juurde peab olema tagatud ligipääs. 

7. Infotahvel kujutab endas okste kimpu, erimõõduliste prusside näol. Prusside külge on 
kinnitatud vasest tahvel, tahvli ülaservas on peidetud kujul LED valgus, kaardi 
valgustamiseks. 
Kindlasti peab infotahvli juurde viima kõva kattega ja piisava laiusega juurdepääsutee. 
Ratastoolis olevaid isikuid ja lapsi arvestades, võiks infotahvli pind olla ~40 cm 
madalamal, et oleks võimalus teksti lugeda. Rannaala kaart võiks olla lisaks dubleeritud 
taktiilse ja reljeefse rannaala plaaniga. Lisada võiks suunaviidad, mis hõlbustavad 
orienteerumist lähiümbruses 

 



Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014–2020 
struktuuritoetustest rahastatud projektides 
 

 
LIGIPÄÄSETAVUSE FOORUM 

 

 

65 
 

  
 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele puudub. Eraldi invanõudeid kajastava 
seletuskirja osa pole. 

 
1 
 

Füüsiline puue Invaparkimist ei ole, ligipääsuteede kirjeldust ja asukohta ei 
ole. Invatualett ei vasta nõuetele. 

 
3 

Nägemispuue Kohandused puuduvad. - 

Kuulmispuue Infotahvel on olemas. Lisada võiks suunaviidad, mis 
hõlbustavad orienteerumist. 

6 

Intellektipuue Lahendusi kirjeldatud ei ole (sildid viidad). Alal liikumine 
loogiline, puhkealad ja looduskaunis asukoht tagavad 
intellektipuudega isikutele turvalise ja rahustava oleku. 

 
3 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
3 
 

 

 

3.16 Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni 
arendamine 
 

Projekti periood: 1.02.2018-31.10.2019 
Projekti kogumaksumus: 425 324,39 eurot, projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu 
Fondist. 
Projekti kirjeldus: Toetuse abil on kavas uuendada Baltikumi kõrgeim tipp, rahvuslik sümbol 
Suur Munamägi koos funktsionalistliku arhitektuuripärandina rahvusvahelise kaitse all oleva 
vaatetorniga. Valmib uudne siseekspositsioon, luuakse helindatud valgusinstallatsioonid, 
uueneb sisekujundus, lisanduvad väliekspositsioon ja laste mängualad. Mäe jalamile 
paigaldatakse hästi nähtav ja valgustatud tähistus „Suur Munamägi“ ning rajatakse 
külastusteabe tahvlid. Täiustatakse vaatetorni viiva tee äärseid puhkekohti, rajatakse 
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temaatilised ja valgustatud laste mängualad, rajatakse mäe jalamist kuni vaatetornini kulgev 
väliekspositsioon ning ehitatakse kaldtee vaatetorni ette. Samuti uuendatakse sisekujundust 
torni vastuvõtu-, klienditeenindus ning meenemüügialal ning luuakse multifunktsionaalne 
kohvikuala-filmisaal-seminariruum. Vaatetorni korrustele lisandub uus püsiekspositsioon ning 
luuakse ka paremad tingimused ajutisteks näitusteks. Projekti raames töötatakse välja ja 
paigaldatakse tehniline lahendus, mis võimaldab vaatetorni välisfassaadil etendada heli ja 
piltidega valgusinstallatsioone, ühtlasi valmivad erisugused valgusinstallatsiooni 
stsenaariumid. Projekti raames saab uue ilme ka Suure Munamäe veebileht ning 
sotsiaalmeedia lehtede formaat ja sisu; luuakse visuaalne identiteet ning viiakse ellu muid 
turundustegevusi. Lisaks koostatakse tegevusprogramme ning korraldatakse töötajatele 
koolitusi. 
 

Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: 
Suure Munamäe vaatetorn, OÜ Arhitektuuribüroo Studio-3, põhiprojekt, 2017. 
Viited ehitusmääruse invanõuetele või vastavatele juhendmaterjalidele puuduvad.  
Arhitektuurse osa seletuskirjas on kirjeldatud invatõstukit ja pandust: 
- Vaatetorni tagaküljele on planeeritud invatõstuk, millega lahendatakse ümber hoonet 

idaküljelt piirav nõlv ning sellega seotud tasapinnad, kus on ettenähtud tualettide alale viiv 
betoonpinnaga pandus. Projekteeritava käigutee vahetus läheduses tõstetakse maapinda 
kõrgusele abs. 315.70 - vt täpsemalt vertikaalplaneering ja invapanduse joonised. 
Vaatetorni tagaküljele on planeeritud invatõstuk. Invatõstuk on kavandatud ELEVEX-i 
vertikaalse tõsteplatvormina, Tüüp 2 (või analoog). Pääsuks tõstukile on kavandatud risti 
käigusuunaga harjatud betoonpinnaga pandus.  

- Panduse ja invalifti lahendus on finantsilistest võimalustest lähtuvalt teostatav ka eraldi 
ehitusetapina. 

- Arhitektuurselt käsitleb käesolev projekt ol.olevas ajaloolises torni osas vaid 1.korrusel 
paiknevat piletimüügi ja suveniiride ala ja uuemas osas asuvat suvekohvikut ning annab 
lisaks ka graafilises osas lahenduse 2-9.korrusel paiknevale siseekspositsioonile. Ol.olev 
vaatetorn säilib arhitekuurselt ol.oleval kujul. Planeeritav lahendus käsitleb vaid 1.korruse 
ruumide sisekujundust (siseviimistlus, mööblilahendus jms), ruumide paigutus säilib 
ol.olevana. Ülemistel korrustel säilib ol.olev sisekujundus ning uue täiendusena on ette 
nähtud siseekspositsioon, mis on teostatud teisaldatavate planšettidena ja kasutab 
helilahendusi (siseekspositsiooni lahendust vt graafika osast, heli/kõlarid kajastub 
elektriprojektis). 

- 3.3. Inva pääsud  
Vaatetornile pääseb läbi ülemise platvormi, millele inva ligipääs on rajatud pandustega ning 
invatõstukiga hoone idapoolselt küljelt.  
Inva pääsuks vaatetorni kasutatakse piletimüügi ja kohviku sissepääsude juures astmetel 
teisaldatavaid relsse (mis on ka praegu kasutusel olev lahendus). Kohvikust ja hoone 
lõunapoolselt küljelt avalikesse tualettidesse pääsuks on planeeritud rajada hoone idaküljele 
pandused ja paigaldada invatõstuk (vt täpsemalt 2.6.3.2 Krundisisesed teed ja platsid).  
Vaatetorni ülemistele korrustele pääseb inva ol.oleva liftiga 1.korruselt 

 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekti projekteerimine on teostatud. 
 
Ligipääsetavuse märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
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1. Invaparkimist lahendatud ei ole, seletuskirja järgi: Säilib ol.olev parkimislahendus. 
Parkla asub vaatetorni põhjaküljel. 

2. Rajatava panduse kalle (AS-7-07_INVAPANDUS.pdf) 5% on nõuetekohane (pikkus 12 
m, materjal betoon). Kuid enne panduse algust on 5-astmeline trepp kõrguste vahega 
670 mm. Arusaamatu on kuidas on lahendatud trepist alla saamine, selleks et 
pandusele pääseda ja siis jälle pandust mööda 600 mm kõrgemale liikuda. Projektis on 
mainitud relsse, kuid kõige pikemate teisaldatavate relsside (teleskoopsed relsid maks 
pikkus 3 m) soovituslik kasutamise kõrguste vahe on 600 mm, üldjuhul vähem -400 
mm. Probleemne on relssidel elektriliste abivahendite liikumine, suure raskuse tõttu 
(150-250 kg) võivad relsid lihtsalt läbi vajuda. Relsside asemel tuleb kasutada 
teisaldatavaid plaatkaldteesid. Projektis kasutatav treppide ja panduse lahendus ei ole 
vastuvõetav. 

3. Käsipuu on ainult ühel pool ja ühes kõrguses 900 mm. Peab olema ka madalam 
käsipuu 700 mm kõrgusel, mida kasutavad ratastooliga sõitjad. 
 

 
 

4. Projektis on kasutatud ELEVEX-i vertikaalse tõsteplatvormina Tüüp 2 tõstukit, mis on 
mõõtudelt sobiv ja välitingimustes kasutamiseks mõeldud. 
 

    
 

5. Astmeid ja treppe on keskuses rohkemgi, lift ja betoonpandus lahendavad ligipääsu 
osaliselt (pandusele pääsuks on vaja trepist alla minna), sest hoone esiselt platvormilt 
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on vaja hoonesse pääsemiseks läbida veel 3-astmeline trepp ning siis veel 3-astet 
liftini.  

 
 

 
 

6. Piletimüügi leti ja kohvikuleti madaldatut osa kõrguseks on 900 mm põrandast, mis on 
liikumisabivahendite kasutajatel sobiv. 
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7. Invatualeti olemasolu kohta info puudub, kindlasti peab olema kohandatud inva-wc, 
see on ehitusmääruse nõue. 

8. Liikumisabivahenditega külastajate pääs torni vaateplatvormile puudub, sinna viib lifti 
juurest keerdtrepp. Kuid probleem on selles, et keerdtrepp segab pääsu liftitasandi 
vaateakende juurde ning seda projekt kahjuks ei lahenda. Nii peabki ratastoolis 
külastaja vaatama ilusat vaadet läbi kitsa ava keerdtrepi ja seina vahel. Lahenduseks 
võiks olla liigendiga pööratav käsipuu osa, võimaldamaks laiendada läbipääsuava. 
 

     
 

9. Keskuses on piletimüügi ja kohvikuosa ning seminariruum, vaegkuuljate seisukohast 
peavad need olema varustatud vaegkuuljate silmusvõimendusseadmete ja vastava 
tähistusega. 

10. Häirivalt mõjub seletuskirja lause: Panduse ja invalifti lahendus on finantsilistest 
võimalustest lähtuvalt teostatav ka eraldi ehitusetapina, mis viitaks sellele, et 
käesolevas projektis seda ei teostata. Kogu ligipääsetavuse teema tuleb uuesti läbi 
vaadata. 
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Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viidet ehitusmääruse invanõuetele ei ole, kuid projektis on 
füüsilist ligipääsu kajastatud (pandus, tõstuk). Samas ei 
lahenda need rohkete treppide tõttu rahuldavalt ligipääsu 
kõikidele liikumisabivahendite kasutajatele (elektrilised 
abivahendid) ja jääb kokkuvõtteks poolikuks. 
Lahendamata on invaparkimine, invatualett. Spetsiifilised 
lahendused nägemis- ja kuulmispuudega inimestele 
puuduvad. 

 
 

1 
 

Füüsiline puue Parkimisvõimalused lahendamata, pääs keskuse hoonesse 
raskendatud rohkete astmete ja treppide tõttu, pandus ja lift 
lahendavad füüsilist ligipääsu osaliselt. Torni tippu ratastooliga 
ei pääse, nn liftist väljumist segab kerdtrepp. 

 
 

2 

Nägemispuue Nägemispuude kohandusi pole.  3 

Kuulmispuue Kuulmispuude kohandused projektis puuduvad, pole viiteid 
silmusvõimendustele jt taolistele seadmetele. Olemas on 
suunaviidad ja infotahvlid. 

 
3 

Intellektipuue Infostendid, teadetetahvlid on leidnud projektis kajastamist. 5 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
3 

 

 

3.17 Tuuletorni Elamuskeskus 
 

Projekti periood: 1.02.2018- 30.11.2019 
Projekti kogumaksumus: 854394,40 eurot, projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu 
Fondist. 
Kirjeldus: Toetuse abil on kavas Käinasse rajada aastaringselt külastajatele avatud 
peresõbralik, elamuslikku ja harivat meelelahutust pakkuv ning Hiiumaad tutvustav terviklik 
turismiatraktsioon, elamuskeskus Tuuletorn. Kuuel korrusel asuva interaktiivse ekspositsiooni 
ja tegevuskeskkonna kaudu pajatatakse lugusid Hiiumaast- inspireerivast loodusest ja 
kultuuripärandist. Kompleksil on ka madalam osa, kus asub fuajee ja kohvikooteruum nii 
külastuskeskuse kui spordihoone jaoks. Kohvikust avaneb vaade ronimisseinale, mille 
kõrguseks on plaanitud 21 m. Akendeta torni pääseb nii treppidest kui liftiga. Keldrikorrusele 
jäetakse tühi ruum neli rajaga bowlingusaali välja ehitamiseks. 
Ehitusprojekt: HIIUMAA LOODUS TEGEVUSKESKUSE EHITUSPROJEKT, Tööprojekt 
TÖÖ NR: 1609 TP. PEAPROJEKTEERIJA: Esplan OÜ, PROJEKTEERIJA: Arhitekt11 OÜ, Tallinn 
25.04.2018 
 
Invanõuete kajastamine projektis:  

- Projekti normdokumentides on viidatud vanale ehitusmäärusele. 
- Projekti asendiplaanilise osa seletuskirjas p.5.4. LIIKUMIS-, NÄGEMIS- JA 

KUULMISPUUDEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSED.  
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Projekteeritavad hooned ja rajatised on kavandatud puuetega inimestele 
juurdepääsetavatena. Parklasse on kavandatud puudega inimese sõiduki parkimiskoht 
hoone sissepääsu lähedale. Kuna hoone esimese korruse põrandapind ja ümbritsev 
maapind on väga suure erinevusega ning kummagi kõrgust ei saa projektiga oluliselt 
muuta, siis on hoonesse suunduv pandus kavandatud tavapärasest järsema ehk 
erandliku 10% kaldega. Kõnniteed ja sõiduteed on kavandatud erinevat tüüpi katetega 
ning äärekividega, mis tagab ohutu liiklemise nägemispuudega inimestele. Maapinna 
kalded on sobilikud liikumisraskustega inimestele. Kavandatud parkimiskohtadest on 1 
invakoht. 

- Projekti arhitektuurse osa seletuskirjas 3.3.6. LIIKUMIS-, NÄGEMIS- JA 
KUULMISPUUDEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSED. Liikumispuudega inimeste 
liikumisvõimaluste tagamiseks on hoonesse ette nähtud lift, mis ühendab hoone 
põhikorruseid ja ekspositsioonipinna korruseid. Välistrepistikku on ette nähtud pandus. 
1. korrusele on ette nähtud üks inva-WC, mis peab olema invatualettidele ette nähtud 
nõuetele. Spetsiifilised lahendused nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisele 
hoones puuduvad. 

Projekti valmidusaste: ehitusobjekti projekteerimine on teostatud, alanud on ehitustööd. 
 

 
 

Ligipääsetavuse märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Invaparkimine 
- Projekti asendiplaanil on parkimiskohad, sh invaparkimine tähistatud „betoonkivi Muru 

200x200x80, hall, vuugid täidetud kasvumulla ja liiva 1:1 seguga“.  
Ehitusmääruse järgi: (2) Puudega inimese sõiduki parkimiskoht peab: 2) olema tähistatud 
vastava teemärgisega teekattel ning liiklusmärgiga, mis paikneb parkimiskoha ees või 
kõrval 1–1,2 meetri kõrgusel alusel või hoone seinal; 3) olema kõva sileda kattega ja 
liiklemist segavate ebatasasusteta. 
Invaparkimiskohas ei tohi olla ebatasast ja sobimatut murukivi. 

- Lisatahvli märk (575d) plaanil puudub.  
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- Parkla peatumiskohtade vahelise ala teekatteks on „sõidutee kruusakate“ , mis raskendab 
oluliselt liikumisabivahendite liikumist hoonesse parkla suunalt parkimiskohtade vahelisel 
alal. 

2. Trepid ja pandused 
- Välistrepil puudub kontrasttähistus ja käsipuud. Arvestades sissepääsu kõrguste vahega 

(h=2,1m), on käsipuud ja astmete kontrasttähistus hädavajalikud. See on ka 
ehitusmääruse nõue. 

- Panduse kalle on 10%, mis on erandjuhul lubatud. Samas on määruse nõue 
puhkemademe osas: (4) Panduse pikikalde puhul üle 5 protsendi on vajalik sirgpanduse 
puhul vähemalt 1,5 meetri pikkune puhkemade iga kuni 6 meetri pikkuse teelõigu järel. 
Projektijärgne sirglõigu pikkus on aga 10,5 m. 

- Trepil ja pandusel puuduvad käsipuud, mis peavad olema kõrgustel 700 ja 900 mm ning 
olema katkematud. Panduse algus ja lõpp olema kontrastribaga tähistatud. 

- Osadel sisetreppidel puudub, kas ühel pool või üldse käsipuud. 
 

 

 
3. Bowlingusaal keldrikorrusel 
- Keldrikorrusel (-3.60) pääseb liftist koridori ja bowlingu eesruumi kaldpinda mööda (5%, 

kõrgusmärk -3.45), kuid bowlingusaal on 75 cm madalamal (5-astmeline trepp).  Kahjuks ei 
ole liikumisabivahenditega pääs saali võimalik.  Bowlingu ootealale peab  olema tagatud 
kaldteega ligipääs. 

- Trepil puuduvad käsipuud (võib olla ka 1 käsipuu keskel), lisada esimese- ja viimase astme 
kontrasttähistus.  
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4. Lift 
- Arh-seletuskirjast: 3.5. LIFTID, TÕSTUKID, ESKALAATORID, LIIKURTEED Hoonesse on 

projekteeritud lift kandevõimega 1000kg/13 in, Kone MonoSpace 500-1 või analoog. Lift 
on paigutatud ekspositsioonipinna lähedale ning läbib kõiki korruseid. Muid tõstukeid, 
eskalaatoreid ning liikurteid hoonesse projekteeritud ei ole. 
Lifti mõõdud on sobivad liikumisabivahenditele. 

Määrusest: § 13. Nõuded liftile (1) Lift peab olema ligipääsetav puudega inimesele. 
Eeldatakse, et nõue on täidetud, kui lift vastab standardi EVS-EN 81-70 või samaväärsetele 
nõuetele. (2) Liftis peavad olema nähtavad teeninduskeskuse kontaktandmed. Lift peab 
olema varustatud häälteavitusega ja kuulmispuudega inimese erivajadust arvestava 
helivõimendussüsteemiga ning tähistatud vastava piktogrammiga. Lisaks sellele peab liftil 
olema ka visuaalne väljund, mis teavitab häireolukorras kutsungi aktiveerumisest, 
kutsungile vastamisest ja tegevustest. 

5. Invatualett (108) 
- Seletuskirjas on: 1. korrusele on ette nähtud üks inva-WC. 
- Invatualeti mõõdud ei vasta nõuetele (2,2x2,5 m). Projektis on 1,45x3,3m, st laius on 

ebapiisav ja seda eriti elektriliste liikumisabivahendite korral. Min laius peab olema 400-
500 mm suurem ning suurem laius tuleb tagada teiste wc-kohtade arvelt. Alternatiivina 
võib teha inva-wc koristajaruumi (104).  

- Pott tuleb paigutada külgseina, mitte keskele. Külgseinas on ühepoolne siirdumine tagatud. 
- Kasutada väiksemat kraanikaussi kui Vitra S20 650x560 mm, näiteks 400x550 mm. 
- Poti prill-laua peale peab kõrgus olema 470-500 mm. 
6. Terrass 

Pääs kohvikust terrassile peab olema takistusteta, st lävepakuta. Lubatud on maksimaalselt 
20 mm. 

7. Keskuse projektis peaksid olema kajastatud vaegnägijatele ja -kuuljatele mõeldud 
erilahendused. Pimedate juhtliistud ja ohutusmärgistus põrandal (sissepääs, lift, infolaud, 
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tualetid). Taktiilsed majaplaanid, sildid jms. Vaegkuuljatele mõeldud 
silmusvõimendussüsteemid infolauas, saalides jms. 

 
Objekti hindamistabel: 

 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide ehitusmääruse invanõuetele on olemas (vana määrus). 
Invanõudeid kajastava seletuskirja osas viidatakse 
invaparkimisele, sissepääsupanusele, liftile ja invatualetile. 
Eraldi on märkus, et spetsiifilised lahendused nägemis- ja 
kuulmispuudega inimestele puuduvad. 

 
6 
 

Füüsiline puue Invaparkimise kohas on teekatteks murukivi, lisatahvel 
puudub. Parkla teekatteks kruusakate. 
Panduse kalle 10% ja sirglõik 10,5 m (norm on 6 m). 
Invatualett on väike, manööverdamisruum suurematele 
liikumisabivahenditele puudub.  

 
 

4 

Nägemispuue On olemas invaparkimine, teisi nägemispuude kohandusi pole.  
3 

Kuulmispuue Kuulmispuude kohandused projektis puuduvad, pole viiteid 
silmusvõimendustele jt taolistele seadmetele. 

 
3 

Intellektipuue Hoone fassaadil on suur kiri „Hiiumaa loodus- ja 
tegevuskeskus“ 

 
5 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
4 

 

 

3.17 Rakvere Vallimäele kavandatud Laululava kompleksi väljaehitamine 
 

Projekti periood: 25.09.2017 -31.08.2020 
Toetuse suurus: 2 455 650 eurot, Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. 
Projekti kirjeldus: Toetuse abil on kavas rajada Rakvere vallimäele  kaasaegne unikaalne 
esinemispaik ning vabaõhu meelelahutuskeskus erinevate sündmuste läbiviimiseks. 
 

Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis:  
Rakvere Vallimäe ja vanalinna arendusprojekt, ACTO Consult OÜ, töö nr. 09006-03T, 
Põhiprojekt (PP), Tallinn 2010 Kaasajastatud september 2018. 
Projekti normdokumentides on viidatud juhendile „Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine 
& loomine“ 
 
3.2.4 Liikumisvõimalused 

Niivõrd kuivõrd on püütud arvestada juhendmaterjaliga „Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & 

loomine“. Püütud on tagada võimaikult erinevate vajadustega kasutajate juurdepääs erinevatele 

projekteeritaval alal leiduvatele atraktsioonidele. Olgu see siis jalgrattaga liikuja, lapsekäruga ema, 

liikumispuudega isik või lihtsalt jalutaja. Tulenevalt olemasolevast situatsioonist on olnud see 

võrdlemisi keeruline.  
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Kõnniteed on normaalse põikkaldega 1.5-2.5%. Kõnniteede pikikalle on kohati reljeefist tingituna 

suur. Maksimumkalle ei ületa üldjuhul 8%, erandina üksikutel lühematel lõikudel 10%, seda väikeste 

treppide vältimise eesmärgil.  

Vallikraavi tänava äärsetest parklatest lauluväljakule viiva kõnnitee pikikalle ei ületa 5%, see sobib 

ka ratastooli kasutajale. Erand sellel teel on kogunemisplatsi ja tribüünide platsi vaheline pandus, 

mille pikikalle on 8% (pikkus ca 12m).  

Vallikraavi tänava äärsesse parklasse on ette nähtud ka 4 inva parkimiskohta. Mägise reljeefi tõttu on 

teedele ette nähtud palju treppe. Kõik trepid on valemiga 130(h)x400mm. Tribüünide ülaritta on 

võimalik pääseda ka ringiga tulles ilma treppideta (ühelt poolt Vallimäe tänavalt ja teiselt poolt Tõusu 

tänavalt). Tribüünide ülemiste ridade taha on ette nähtud laiemad betoonsillutiskivi kattega 

hajumisalad, mis on ideaalsed kasutada ratastoolis liikujatel vaatamiskohtadena. Üldjuhul on kõik 

pikemaid kõnnitee lõike püütud teha ilma treppideta, kasutades vajadusel suuremaid pikikaldeid. 

Trepid on dubleeritud ringteedega. 

 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekti projekteerimine on teostatud, alanud on ehitustööd. 

 

Ligipääsetavuse märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Vaateplatvormile viival trepil ainult ühel pool käsipuu. Ülemisele platvormile 10 astet ja 

puuduvad käsipuud. 
 

 
 

2. Vaatekoha trepil käsipuu ainult ühel pool. 

3. Vabaõhufoorumi viivad murukärg kattega kaldteed. Lava 36-70 cm kõrge, puudub 

kaldtee ja ratastooli istekohad. 
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4. Vaateterrassile viib graniitsõelmetega tee. Kõnniteeäär on tähistatud tingmärgiga, 

mida pole legendis seletatud, äärekivi kõrgus teadmata.  
 

 
 

5. Autoparkla  

Vallikraavi tänava äärsesse parklasse on ette nähtud ka 4 inva parkimiskohta, need on 

korrektselt tähistatud.  

Laululava taga asuvas parklas puudub invaparkimiskoht, see oleks sobilik ka selle tõttu, 

et siin asuvad teisaldatavad tualetid.  

Vaateterassile sobiks ka invaparkimise koht, kuna sealt edasi on puudega inimesel 

lihtne edasi liikuda. 
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6. Vabaõhuväljak on kaetud muruvuukidega kiviga, see takistab ratastooliga liikumist. 

7. Laululavale 8 astet milledel puuduvad käsipuud. Pääsuks laululavale puudub ka 

kaldtee. 

 
 

8. Tribüünidel puuduvad all ratastooli istumiskohad. Üles pinkide taha pääseb erinevate 

kruusakattega kõnniteede kaudu. 

9. Jalakäijatesillal puuduvad käsipuud, 2 m tõusu ja 30 m pikk. Silla ja maapinna kõrguste 

vahe pole projektis näha. 
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10. Konteiner WC (teisaldatavad) plats on murukärjega kaetud ja on ratastoolikasutajatele 
iseseisvalt raskelt läbitav, vajalik on kõrvalabi. Puudub märge, et tualetid oleks 
kasutatavad ka puudega inimestele. 
 

 
 

11. Esinejatehoone.  

Esimese korruse ukse ette on aste 16 cm kõrge. Esinejate hoone teisele korrusele 

viivatel 25 astmelised välistreppidel ja 26 astmelisel sisetrepil on ainult ühel pool 

käsipuu. Teise korruse ukse ees 2 astet. 
 

 
 

12. Kioskid, tualetid, piknikuplatsid, lipuvarraste- ja söögiplats – kõik alad on kaetud 

murukärjega, selline lahendus ei käi kokku UD põhimõtetega. Projektist ei selgunud, 

millist murukärge kasutatakse. Nn betoonkivist murukärjed (suure avaga) on kõige 

raskemini läbitavad, samas väikese avaga plastist murukärjed on liikumiseks paremad.  
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Sellistel suurtel aladel, mis on kaetud ebatasase, laia vuugivahega materjaliga, peab 

olema alati liikumiseks ka sileda ja kõva kattega liikumisradasid (laius 1 m). 
 

     
 

13. Trepipiirdel ainult käsipuud 90 kõrgusel ja puuduvad algusest ja lõpust üle ulatumised. 

Käsipuu peab ulatuma mõlemas suunas üle panduse kaldeosa ning üle trepi esimese ja 

viimase astme tõusu 300–400 mm. Käsipuu otsad peavad olema takerdumise 

vältimiseks painutatud allapoole ja kinnitatud kas põranda külge või ühendatud 

madalamal asuva käsipuuga. Käsipuu peab asuma trepiastme esiservast mõõdetult 

900 millimeetri kõrgusel ja dubleeriv käsipuu 700 millimeetri kõrgusel. 

 

14. Objekti projektikirjelduses puudusid lähiümbruses orienteerumist hõlbustavad 
suunaviidad/infotahvlid. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult 
vaegkuuljatele (kellel johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja 
teistel  külalistel. 

 
Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 
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Projekt Viide ehitusmääruse invanõuetele on olemas (vana määrus). 
Invanõudeid kajastava seletuskirja osas viidatakse 
invaparkimisele, sissepääsupanusele, liftile ja invatualetile. 
Eraldi on märkus, et spetsiifilised lahendused nägemis- ja 
kuulmispuudega inimestele puuduvad. 

 
7 
 

Füüsiline puue Invaparkimise kohas on teekatteks murukivi, lisatahvel 
puudub. Parkla teekatteks kruusakate. 
Panduse kalle 10% ja sirglõik 10,5 m (norm on 6 m). 
Invatualett on väike, manööverdamisruum suurematele 
liikumisabivahenditele puudub.  

 
 

4 

Nägemispuue On olemas invaparkimine, teisi nägemispuude kohandusi pole.  
3 

Kuulmispuue Kuulmispuude kohandused projektis puuduvad, pole viiteid 
silmusvõimendustele jt taolistele seadmetele, tegemist on 
avaliku kontsertalaga. 

 
1 

Intellektipuue Viitade ja siltide ning muu tähistuse kohta info projektis 
puudub.  

 
4 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
4 

 

 

3.18 Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine I etapp 
 

Projekti periood: 25.09.2017 -31.08.2020 
Toetuse suurus: 1 986 911,54 eurot, Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu 
Fondist. 
Projekti kirjeldus: Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Rakvere  ajalooline vanalinna 
peatänav Pikk tänav  kaasaegseks  jalakäijate sõbralikuks promenaadiks, mis ühendab  
moodsat linnakeskust Rakvere peamise vaatamisväärsuse  vallimäega. Projekti abil tekib 
Rakverre aktiivne  meelelahutus- ja kaubatänav, mis on atraktiivne nii  kohalikule elanikule kui 
linna külalisele ning on oluline  tõukejõud kohaliku ettevõtlusmaastiku elavdamisel 
Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis:  
Töö nr 084-16AE, „Rakvere Pikk tänav ja seda ümbritsev linnaruum“, KARISMA arhitektid OÜ 
Projekti normdokumentides on viidatud vanale ehitusmäärusele. 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekti projekteerimine on teostatud. 

 

Ligipääsetavuse märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Projekti järgi on alale kavandatud 86 parkimiskohta, nendest invaparkimist – 0 kohta. 

Avalikus ruumis peab väikeparklates olema ette nähtud vähemalt 1 nõuetekohane 

invaparkimiskoht (piktogramm, lisatahvel). 
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2. Tammiku tänav 1 ees on munakivi teekate ja pole lahendatud sileda ja kõva 

teekkattega liikumisteed. Määruse nõue: 1) Kergliiklustee peab olema tasase pinnaga ja 

kõva kareda või seotud materjalist kattega. 
 

 
 

3. Posti, Silla ja Kooli tänaval paigaldatakse sõiduteele munakivi, aga pole lahendatud 

kõnniteid. Posti tänava põhja poolne kõnnitee on lagunenud, kuid olemasolevaks 

teekatteks on asfalt, Silla tänaval on mullakate. Kuna munakivi pole tavaratastoolidele 

iseseisvalt läbitav, on eriti kahetsusväärne näiteks Kooli tn munakivi teekate täis 

pikkuses. Postit tänava olemasolev asfalt asendatakse munakiviga. 
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4. Sõiduteel kasutatakse graniitkivi mõõduga 10x10 cm. Reljeefsus ja vuukide laiused 

pole teada. Senisel kogemusel on need reljeefsed ja paari sendimeetriste 

vuugivahedega. Sõidutee ületamisel peaks graniitkivi teekatendiga sõiduteed ületama. 

Reljeefsuse ja laiade vuukide korral see ei sobiks väikeste ratastega abivahenditele ja 

oleks ohtlik ja raskesti ületatav. 

5. Pikk tänav 62 trepi esise kõnnitee laius on ligikaudu 80 cm, see võib osutuda kitsaks 

laiematele liikumisabivahenditele. 

§ 10.  Nõuded kergliiklusteele (2) Kergliiklustee peab olema vähemalt 1,5 meetri laiune ning 

sellelt hooneni viiv tee peab olema vähemalt 1,2 meetri laiune. 
 

 
 

6. Jalakäijate ala on sõiduteest eraldatud 20 mm madaldatud äärekiviga, mis on 

positiivne. 
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7. Infosildid on roostevabast terasest betoonpadja taustal. Näidispildi järgi võib kiri jääda 

taustaga ühte tooni, kontrastsus pole tagatud. Pilt on küll illustratiivne, kuid kirjelduse 

järgi on sarnane. 
 

 
 

8. Betoonist skulptuurid töötavad liiklustõkendina ja senine praktika on näidanud, need 

ei ole vaegnägijatele märgatavad. Tõkised peaksid olema kontrastselt tähistatud või 

eredavärviliseks värvitud. 
 

 

 
 

9. Valgustipostid asuvad kõnniteel ja on läikivat alumiiniumi tooni. Paljud hooned on 

valge fassaadiga. Seega võivad postid kaduda tausta. Postid peaksid olema tähistatud 

kontrastselt erksa kollase või punase värviga (ribade, triipude vms). 

10. Pikk tänav 52 trepipiirdel puuduvad algusest ja lõpust üle ulatumised. Ülemine käsipuu 

kaetakse 120 mm laia metallehega millest kinni haaramine võimatu. Käsipuu peab 

ulatuma mõlemas suunas üle panduse kaldeosa ning üle trepi esimese ja viimase 

astme tõusu 300–400 mm. Käsipuu otsad peavad olema takerdumise vältimiseks 

painutatud allapoole ja kinnitatud kas põranda külge või ühendatud madalamal asuva 

käsipuuga. Käsipuu peab asuma trepiastme esiservast mõõdetult 900 millimeetri 

kõrgusel ja dubleeriv käsipuu 700 millimeetri kõrgusel. 
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11. Tõusu tänava 2 trepi esimesel ja viimasel astmel puudub kontrastsus. Puudub alumine 

käsipuu ja käsipuu üle ulatuv osa. Käsipuu peab ulatuma mõlemas suunas üle panduse 

kaldeosa ning üle trepi esimese ja viimase astme tõusu 300–400 mm. Käsipuu otsad 

peavad olema takerdumise vältimiseks painutatud allapoole ja kinnitatud kas põranda 

külge või ühendatud madalamal asuva käsipuuga. Käsipuu peab asuma trepiastme 

esiservast mõõdetult 900 millimeetri kõrgusel ja dubleeriv käsipuu 700 millimeetri 

kõrgusel. 

     

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide ehitusmääruse invanõuetele on olemas (vana määrus). 
Invaparkimist ette nähtud ei ole. Teekate on ühtlane betoon ja 
graniitkivi plaat, esineb munakivikatendit. 
Erilahendusi ette nähtud ei ole. 

 
7 
 

Füüsiline puue Invaparkimine puudub. Äärekivi madaldused kogu 
teepikkuses. Projekteeritud ja rekonstrueeritud munakivi 
teekate ei vasta UD põhimõtetele. 

 
7 

Nägemispuue Erilahendused puuduvad, trepid ei ole nõuetekohased, esineb 
kontrasttähistuse puudulikkust postide, astmete jms osas. 

 
6 
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Kuulmispuue Infosildid ja suunaviidad on projekti järgi olemas.  
7 

Intellektipuue Infosildid suured ja loetavad, muus osas liiklusmärgid.  
6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
7 

 

 

3.19 Pärnu rannaalale ligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse 
infrastruktuuri arendamine 
 

Projekti periood: 1.12.2018-30.09.2019 
Toetuse suurus: 298 610,10 eurot, Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. 
Projekti kirjeldus: Projekti tulemusel rajatakse 463 m pikkune peamiselt puidust, kohati 
vaiadele ehitatud ühendustee, mis ühendab Rannaparki muuli äärest supelrannaga ning mis 
saab ühenduse olemasolevalt asfaltkattega teelt. Seeläbi parandatakse aastaringset 
juurdepääsu ajaloolisele Pärnu muulile ning võimaldatakse ka suvist, hetkel ülekoormatud 
rannaala 1/3 võrra laiendada. Jõe kaldalt muulini viib täna looduslik rada, mis on kohati 
liigniiske ja ligipääs muulile ja muuliga külgnevale liivasele rannaalale ei ole alati võimalik. 
Juurdepääs võimaldab Pärnu randa mahutada kuni 5000 külastajat rohkem päevas. 
 

Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: Pärnu supelranda teenindav tee Töö nr 1-
16/2017.06, OÜ Teehoiu Partnerid. 
Projekti normdokumentides pole viidatud ühelegi inva normdokumendile ega juhendile 
Projekti valmidusaste: ehitusobjekti projekteerimine on teostatud, alanud on ehitustööd. 

 

Ligipääsetavuse märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Rajataval lõigul ,Rannapark-Pärnu rand on asfalteeritud kergliiklustee esimesel 64 meetril, 
tee laius 3 m ja kalle i=0,02 e 2% on ligipääsetavuse seisukohalt nõuetekohased. Rajatava 
teeosa koos laudteega kogupikkus 463 m. 

2. Planeeritava lahendusega ehitatakse metallkruvivaiadel laudtee, kasutatakse puitlaudist, 
sügavimmutatud hööveldatud puitu. Laudtee piirdepostide telgede vahe on 3,0m, laudtee 
laius palkpinkidega lõikudes on 3,65. Rajale ehitatakse piirded/käsipuud. Piirdepostid 150X 
150 on kruvivaiade kohal sammuga 3,0 m. Vahepostid 75x150 paigutatakse piirdepostide 
vahele sammuga 3,0 m. Käsipuu kõrgus on 1000mm. 
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3. Muuli raja algus (asfaltteekate ja laudtee) on ühendatud korrektselt, kõrgustevahe tõttu 
on pealesõidu kalle 5%, mis on nõuetekohane. 

 

 
4. Laudeel on 4 pinkidega väiksemat puhkekohta ja 3 suuremat. Laudtee laius võimaldab 

segamatult liikumisabivahendite, aga ka lapsevankrite korral, takistuseta möödasõitu. 
 

 
 

5. Projektis puudus lähiümbruses orienteerumist hõlbustavate suunaviitade/infotahvlite 
kirjeldus. Soovitav oleks need lisada. Sellest ei ole kasu ainult vaegkuuljatele (kellel 
johtuvalt puudest on raskusi tee küsimisega) vaid ka turistidel ja teistel külalistel 

 
Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide ehitusmääruse invanõuetele puudub. Ligipääsetavuse 
erilahendusi kasutatud ei ole. Projektlahendus võimaldab 
kergliiklusteed kasutada füüsilise puude korral 
probleemivabalt. 

 
6 
 

Füüsiline puue  Projektist ei selgunud laudteede vuugivahe, see peaks olema 
minimaalne.  

8 
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Nägemispuue Nägemispuude kohandusi projektis pole, orientiirideks 
laudteel liikumisel saab kasutada piirdeid/käsipuid. 

 
6 

Kuulmispuue Puuduvad suunaviidad/infosildid. 6 

Intellektipuue Viida-sildilahendust projektis ei olnud. Looduskaunis koht 
mere ääres aitab intellektipuudega inimestel tunda end 
kindlalt, ümbruskond soodustab rahulikkust. 

 
6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
6 

 

 

3.20 Liikluskasvatuse keskus ja autoajastu näitus Eesti Maanteemuuseumi 
rekonstrueeritud masinahallis 
 

Projekti periood: 1.07.2016 - 01.03.2019 

Toetuse summa: 1 657 177,64 EUR Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu 
Fondist.  
Projekti kirjeldus: Välja on arendatud uus ekspositsioon ja liiklushariduskeskus, koos uute 
teenustega. Pakutakse uusi liiklushariduse teemalisi külastusprogramme keskmisele ja 
vanemale koolieale (ka sisetingimustes) ning täiskasvanutele. Atraktiivne autoajastu 
ekspositsioon, kus on võimalik ekspositsioonipindu liigutada vastavalt väljapanekute 
vajadusele. Uus keskus võimaldab liiklusharidust läbi viia ka siseruumides, mis mitmekesistab 
programmide sisu. Paranenud on külastajate olmetingimused: soojad ruumid, tualetid, 
lastenurk jmt.  
  

Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: Eesti Maanteemuuseumi Ekspositsioonihalli 
rekonstrueerimise ja näitusehoone ehitamise projekt, Töö nr: 030-09, OÜ Salto AB, veebruar 
2017.  
Arhitektuurse osa seletuskiri:  

- Viide : Nõuded liikumis-, nägemise- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste 
tagamiseks üldkasutatavates ehitistes. Majandus- ja taristuministri 28. novembri 
2002.a. määrus nr 14. (Määrus ei ole alates 1. juulist 2015.a. kehtiv, aga projekteerija 
on kasutanud seda kui head ehitustava). 

- 2.7 Tervisekaitse.  
Kõik siseviimistlusmaterjalid peavad vastama EV kehtivatele tervisekaitse nõuetele ja 
omama vastavaid kehtivaid sertifikaate. Invaliididele on tagatud liikumine kogu hoone 
ulatuses, v.a. teise korruse büroo, mis on ainult majasiseseks kasutuseks ja inva-ligipääsu 
sinna ei ole kavandatud. Hoonesse on ette nähtud inva wc.  
Wc-de siseviimistlus on kavandatud nii, et kõiki materjale oleks vajadusel võimalik pesta 
või desinfitseerida. Wc-de seinad ja põrandad on plaaditud. 
Klaasseinad tuleb tähistada ohutusmärgistusega 900mm kõrgusel. Kasutada lamineeritud 
klaasi ja kujundina maanteemuuseumi logo. 

Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on valmis ehitatud.  
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Ligipääsetavuse märkused: 
1. Maanteemuuseumi parklas on 2 tähistatud invaparkimiskohta aga parkimiskoha laius 

ei vasta nõuetele. Kui liikumispuudega inimese auto kõrvale pargib teine auto, siis 

autost väljumine ratastooli ja vastupidi, on võimatu. 

 
 

2. Parempoolse invaparkimise koha kõrval on madal betoonserv, selle taga aga 50-70 cm 

sügav kaldes tee. Probleem on nägemispuudega inimesele kes autost väljudes võib 

betoonserva äärekiviks pidada ning alla kukkuda. Serval peaks olema kontrasttähistus 

ja piire. 

 
 

3. Pealeminek laudteele on kõrge, äärekivi peab olema madaldatud ning teekate olema 

sujuva tõusuga. 
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4. Liikudes parklast masinahalli poole on liikumistee sillutatud täringukiviga, mis 

ebatasane ja suurte vuugivahedega, ratastooliga on liikuda sellisel teel halb, kuna 

ratastooli väiksed esirattad võivad takerduda ja on oht ratastooliga kukkuda. 

Invanõuete kohaselt peavad: (1) Kergliiklustee peab olema tasase pinnaga ja kõva 
kareda või seotud materjalist kattega. (2) Pandus peab olema kõva ja kareda 
pealispinnaga. Panduse ühenduskoht tasapinnalise teeosaga peab olema sujuv, kuni 5-
millimeetriste vahede ja servadega. 
 

 
 

 
 

5. Sissepääs masinahalli on raskendatud ukse ees oleva täringukiviga kaetud kaldpinna 

(12-16%) tõttu, kuna puudub ka käsipuu, millest saaks kinni haarata. Sisenemisel on 

masinahallis seespool kõrge (10 cm) aste. Hoone valdaja lubas, et sinna tehakse 

kaldpind ohutuks sisenemiseks. 
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6. Liikumine hoones on hea, sileda unikivi tõttu. 
 

  
 

7. Treppidel on käsipuud ainult ühel pool, mis raskendab liikumisraskustega inimeste 

liikumist trepil, kuna toetus on ühel liikumissuunal. Kahe poole käsipuu nõue on 

sätestatud ehitusmäärusega. Pildil olev trepp on täringukivi kattega, ning on ühtlaselt 

hall ja eristamatu ning ohtlik nägemisvaegustega inimestele. 
 

    
 

8. Inva wc-s puudusid peegel, nagid, wc paberihoidja, vedelseebi dosaator ja käte-

kuivatuse paberihoidja ning ukse välisküljel lisa käepide ukse kinni tõmbamiseks wc-st 

lahkudes (uks avanes sisse, mis on nõuetele mittevastav). Uksel puudus ka invatualeti 

tähistus. 
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9. Vaatamata seletuskirjas olevale märkusele: Klaasseinad tuleb tähistada 

ohutusmärgistusega 900mm kõrgusel. Kasutada lamineeritud klaasi ja kujundina 

maanteemuuseumi logo, puudus klaasseinte kontrastne tähistus, tähistamata on ka 

ühtlaselt hallid trepiastmed (esimene- ja viimane aste), mis on samuti invanormide 

nõue. Külastajate seas on kindlasti palju nägemispuudega inimesi, siis tähistamata 

klaaspinnad ja trepiastmed on neile väga ohtlikud. 
 

  
 

10. Hästi on lahendatud sildid, viidad jms tähistus. Teekattele kantud värvilised tekstiga 
nooled annavad edasi infot ja on hästi nähtavad, seda eriti nägemispuude ja 
intellektipuude seisukohast. 
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11. Vaegkuuljate seisukohalt peab ekspositsioonialal hääle/kõnega edasiantav info olema 
ka tekstiliselt dubleeritud. Kas siis kirjeldusena, või subtiitritena. Näidatavate klippide 
puhul on videole soovitav lisada subtiitrid. Infoletid ja müügipunktid tuleb varustada 
silmusvõimendussüsteemidega. 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viited ehitusmääruse invanõuetele on olemas. Seletuskirjas on 
mainitus invatualetti ja klaaspindade tähistamise vajadust. 
Teekattematerjalidena on palju kasutatud täringukivi. 

 
6 
 

Füüsiline puue Invaparkimine ei vasta nõuetele, palju täringukivi ning 
liikumine on raskendatud, invatualett on sisustatud 
puudulikult. 

5 

Nägemispuue Erilahendused puuduvad, treppidel ei ole kontrastmärgistust, 
suured klaaspinnad tähistamata. 

 
5 

Kuulmispuue Erilahendused puuduvad. Keskuses on infolette, müügipunkte, 
mis vajavad silmusvõimendus seadmeid. Keskuses on hea 
suunaviitade/infosiltide lahendus. 

 
3 

Intellektipuue Hästi on lahendatud sildid, viidad jms osutavad tähised. 
Atraktsioonid, infostendid on varustatud tahvlite, 
interaktiivsete paneelide jms teavitusega.  

8 
 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
5 

 

 

3.21 Pereatraktsioon WOW! Keskus - illusoorne maailm Kuressaares, Saaremaal 
 
Projekti periood: 01.03.2017 – 30.09.2020 
Toetuse summa: 1 903 120,82€, Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. 
Projekti kirjeldus: Pereturismiatraktsioon WOW! pakub märksõna - illusioon raamistikus 
üllatuslikke, põnevaid, interaktiivseid vau!-elamusi ja tegevusi kogu perele mitmeks tunniks. 
WOW! rikastab Eesti ja Saaremaa väärtuspakkumist pereturistidele sihtriikidest ja Eestist, 
pikendab kohalviibimist, mitmekesistab kohalike vabaaja võimalusi, loob töökohti. WOW! 
täiendab turismiklastrit Kuressaare linnaruumis kujunenud puhke- ja turismipiirkonda spaade, 
jahtsadama ja golfikeskuse lähedal, olles mugavalt ligipääsetav. 
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Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis:  
- WOW! keskus Merikotka tn 1, Kuressaare. „Kinnistusisesed teed ja autoparkla“ 

põhiprojekt. Töö nr PP-17-28, Teelahendused OÜ. 
Seletuskirjas on olemas peatükk 3.8 Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste 
liikumisvõimalused ja viide ehitusmäärusele. 

- Arhitektuurse osa põhiprojekt, töö nr 16-14, KAOS Arhitektid OÜ. 
Lisaks teedeprojektis mainitule on arhitektuuri osas: 
Hoone WOW! keskuse sissepääs on samal tasandil kõnniteega. 1. ja 2. korrust ühendavad 

inva-vajadustele vastavad liftid. Sisenemisala on ühtlaselt ja hästi valgustatud ning 

katusega kaetud. Hoonesissepääsu ees on vaba ruumi ratastooli pööramiseks. 

 

3.3.6 Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused 

Hoone sissepääsud on kõnniteega samal tasapinnal. Lävepakud ei ole kõrgemad kui 

20mmpõrandapinnast. Korruste vahel liikumiseks on hoones olemas liftid. 

Üldkasutatavate ruumide uste vabakäigulaius (ukse piida valendlaius, kahe poolega ukse 

käigupoolne valendlaius ning lükand- ja liuguksevalendlaius) on vähemalt 800 mm, uste 

vaba kõrgus vähemalt 2100 mm. 

- Sisearhitektuur, KAOS Arhitektid OÜ. Viiteid ligipääsetavuse nõuetele ei ole. 
 

Projekti valmidusaste: ehitusobjekti projekteerimine on teostatud, alanud on ehitustööd. 
 

 
 

Ligipääsetavuse märkused: 
Hoones on neli põhilist funktsiooni: idapoolses plokis on 1. ja 2. korrusel WOW! keskus, 

keskmise- ja läänepoolse ploki 1. korrusel toidupood, 2. korrusel spordiklubi.  
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti WOW! Keskuse osa. 
 

1. Teed ja autoparkla 
- Projektis on arvestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a 

määrusega nr 14 “Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste 

liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”. Hoone juurde on 

projekteeritud 3 parkimiskohta erivajaduste inimeste jaoks. Erivajadustega inimeste 

parkimiskohad on tähistatud sinisel taustal kattemärgistuse nr 976 „Liikumispuudega 

inimese sõiduki parkimiskoht“ ja liiklusmärgiga nr 575d „Liikumispuudega inimese 

sõiduki parkimiskoht“. Erivajadustega inimeste parkimiskohad eraldada projekteeritud 

kõnniteest 2,5 cm äärekiviga. Samuti kõikides teeületuskohtades on alla laastud äärekivi. 
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Hoone WOW! keskuse sissepääsud on kõnniteega samal tasapinnal. Sõidutee ja jalgtee 

katete struktuur on erinev 

Lisaks 3-le invaparkimisele on ka 3 lastega perede parkimiskohta. Seletuskirjas 
kirjeldatu on korrektselt ka joonisel, kõik on nõuetekohane. 
 

 
 

2. Arhitektuurse osa seletuskirjas on mainitud lifti „WOW! keskuse ruumidesse ja 

üldtrepikotta on projekteeritud lift“, kuid täpsemalt kirjeldatud i ole.   
Ruumide eksplikatsioonis on viide 2-le invatualetile, seletuskirjas kahjuks tualette ja 
sisustust kirjeldatud ei ole. 

3. Keskuse sissepääsul võiksid olla automaatsed liuguksed. 
4. Invatualetid 

Invatualetid on ainult I-l korrusel, teisel korrusel, kus on palju atraktsioone ja kohvik, 
see kahjuks puudub.  
Määruse nõuete järgi: Kui hoones on avalikuks kasutamiseks määratud tualettruum või 
tualettruumid, siis peab vähemalt üks neist vastama puudega inimese erivajadusele. 
Kogu tualettruumi sisustus peab olema muust ruumist kontrastselt eristuv. 
I-korruse invatualett (ruum 110) on mõõtudelt (2,2x3,4m) nõuetekohane, avar ja suur, 
lisaks on invatualetis ka mähkimislaud.  
Sisearhitektuuri sanitaartehnika spetsifikatsiooni osas on  kirjeldatud invatualettide 
sisustust, invapott, häirenupp ja kraanikauss on nõuetekohased. 
II-e invatualett (ruum T106) asub hoone müügisaali osas, mõõtudelt 2,2x3,0 m samuti 
nõuetekohane. Mõlemas invatualetis on piisavalt ruumi ka elektrilise 
liikumisabivahendi manööverdamiseks. 
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5. Liftid 
Arhitektuurse osa seletuskirjas on mainitud lifti „WOW! keskuse ruumidesse ja 

üldtrepikotta on projekteeritud lift“, kuid täpsemalt kirjeldatud i ole. 
Tuleb silmas pidada invanõuete määrust: § 13. Nõuded liftile (1) Lift peab olema 
ligipääsetav puudega inimesele. Eeldatakse, et nõue on täidetud, kui lift vastab 
standardi EVS-EN 81-70 või samaväärsetele nõuetele. (2) Liftis peavad olema nähtavad 
teeninduskeskuse kontaktandmed. Lift peab olema varustatud häälteavitusega ja 
kuulmispuudega inimese erivajadust arvestava helivõimendussüsteemiga ning 
tähistatud vastava piktogrammiga. Lisaks sellele peab liftil olema ka visuaalne väljund, 
mis teavitab häireolukorras kutsungi aktiveerumisest, kutsungile vastamisest ja 
tegevustest 

6. Trepid ja piirded 
Trepp TR-1, TR-2 (keerdtrepp) ja välistrepil TR-4 on käsipuu ainult ühel küljel, teisel 
pool piire või sein. Käsipuu peab olema mõlemal pool astmeid. Samuti ei ulatu käsipuu 
üle astmete, mis on nõue. 
TR-1 ja Tr-2 iga trepimarsi esimene ja viimane aste on süvistatud metall-liistuga 30x30 
(valge), see on sobiv astme kontrastsuse tähistamiseks. Välistrepil TR-4 
kontrasttähistust mainitud ei ole. 
 

 
 

7. Piletikassa ja meenepoe lett MÜ-1 
Kassalette on 4. Leti kõrgus külastaja poolt vaadatuna on 1000 mm, mis jääb 
soovitatud vahemikust 750-900 mm kõrgemaks, see raskendab laste, 
ratastoolikasutajate jt suhtlemist (raha ulatamist, pileti vastuvõtmist jms) müüjaga. 
Vähemalt ühes kassas peab olema vaegkuuljate silmusvõimendusseade koos vastava 
tähistusega. 
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8. Iseteeninduskassa moodul MÜ2 
Ratastoolikasutaja, lapse seisukohalt jääb opereerimisvahemikuks 1100-1400 mm, mis 
on kõrge. Iseteeninduskassa peaks 200-400 mm madalamal olema. 
 

 
 

9. Meenepoe müügimoodul MÜ3 
Leti kõrgus 500 mm on sobiv lühematele ja liikumisabivahendite kasutajatele. 
 

 
 
 
 
 

10. Ooteala riidehoiumoodul 
Tervitatav on riidehoiumoodulis kasutatud madalam riietestange (800 mm) koos 
riidepuudega, see on hästi kasutatav ka ratastoolikasutajatele. 

 
 

11. Kohvikulett 
Leti kõrgus 900 mm on valitud sobivana, seda saavad hästi kasutada 
liikumisabivahendeid kasutavad inimesed, lapsed, lühikesekasvulised. 
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12. Ekspositsioon-WOW! Toodab energiat 
Eksponaat tutvustab WOW-keskuse energiasüsteemi kaudu Päikest kui võimsat 
loodusjõudu, mis toodab energiat ja annab sooja. Süsteem koosneb puutetundlikust 
monitorist ja lokaalsest arvutist.  
Monitorid asuvad mõlemal korrusel ja on paigutatud selliselt, et monitori tsenter jääb 
1300 mm kõrgusele. See jääb peaaegu ratastoolikasutaja käeulatusse, siiski võiks 
monitor olla paigutatud 200-300 mm madalamale. 
 

   
 
 

 

13. Ekspositsioon-Planetaarium 
Eksponaat pakub visuaalsete elamuste ja illusioonide võimalust liikuda lõpmatus 
kosmoseruumis. Ruumil on kolm kasutusfunktsiooni: Kontsert- või üritusfunktsioon, 
kinofunktsioon ja Kinect-mängufunktsioon. Keskus saab korraldada ruumis konverentse või 
muid üritusi. Külastaja saab osa võtta osa vibreerivate lamamistoolidega kinoseansist, kus 
näidatakse erinevaid filme. 

Ruumi lamamistoolid ja lauad on teisaldatavad, mis võimaldavad vajadusel teha ruumi 
liikumisabivahendeid kasutatavatele inimestele. 
Planetaarium tuleb varustada vaegkuuljate eritehnikaga (silmusvõimendused, 
mikrofonid, helikontuurid jms). Videote/filmide juures edastatav heli/kõne on 
soovitatav varustada helikirjeldusega/subtiitritega. 
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14. Ekspositsioon-Basseinis vee all 
Eksponaat pakub külastajale kogemust olla osa sellest (veest) moel, mis tavaelus poleks 
võimalik – jalutada ilma abivahenditeta vee all. Põrandast 2,5m kõrgusele paigaldatakse 
lamineeritud klaas, mille peal on 150mm vett. Vett aetakse süsteemis ringi, seega vee pealmine 
pind sillerdab pisut rohkem, kui seiseva vee pind. 

Ukseava laius plaanil 1000 mm võimaldab siseneda ka liikumisabivahendi kasutajal, 
sees liikumiseks peab olema tagatud vähemalt sama laiusega liikumiskoridor. 
 

   
 

15. Ekspositsioon-Peegellabürint 
Peegellabürint kõige klassikalisemas mõttes - kolmnurkja asetusega peeglid, kust külastaja 
peab pääsema ühest punktist teise. Labürindis liikumine ja õige tee leidmine viib külastaja kas 
Faktuuride tuppa või Laserkiirte ruumi. 

Ruumi plaanil on liikumiskoridori laiuseks 1100 mm. Tavaratastoolis liikujale on see 
sobiv, raskusi manööverdamise ja ringipööramisega võib tekkida elektriliste 
ratastoolide kasutajatele, kuna klaas on otsasõidul kerge purunema.  
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16. Ekspositsioon-Vihm ei tee märjaks 
Atraktsiooni põrandat katab metallrest, mille ava mõõte ei ole ära toodud. Resti ava 
suurusest sõltub tavaratastooli läbimine. 

17. Ekspositsioon- VR-tuba vulkaani_serval ja Kaali meteoriit 
Atraktsiooni põhielemendiks on VR-prillid mida saab ka ratastoolis olles kasutada. 

18. Ekspositsioon-Aastaaegade tuba 
Ruumis kulgeb laudtee, mille kõrval on suurendatud mõõtkavas metsaalune floora. Külastajal 
tekib butafooriat nähes tunne, et ta on putuka-suurune. Ruumis on spetsiaalsed lõhnad, heli 
ning valgus. 

Ratastoolikasutajatele sõltub atraktsiooni kasutatavus laudtee laiusest ja peale ja 
mahasõidu lahendusest. Oletades, et laudtee on põrandapinnaga võrreldes tõstetud, 
peavad peale ja mahasõit olema kaldes, servadeta ja jääma 5-6% piiridesse. Laudade 
vuugivahe peab olema minimaalne (maks 5 mm). 

19. Ekspositsioon-Vee peal kõndimine, Batuudituba, Rallisimulatsioon, Purjetamise 
simulatsioon, 
Need atraktsioonid ei ole oma tehniliselt lahenduselt liikumisraskustega inimestele 
kasutatavad. 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viited ehitusmääruse invanõuetele on olemas. Hästi on 
lahendatud teede ja parkla osa. Ligipääsetavuse erilahendusi 
kasutatud ei ole, samas on paljud sisekujunduselemendid 
(müügiletid jms) lahendatud hästi. 

 
8 
 

Füüsiline puue  3 nõuetekohast invaparkimist ja 3 pere kohta parklas. Hoones 
on 2 avarat invatualetti ja lift. 

8 

Nägemispuue Erilahendused puuduvad, treppidel on kontrastmärgistus, kuid 
käsipuud on ainult ühel pool. Lifte kirjeldatud ei ole. Ruum on 
hele ja valgusküllane, tume lagi peidab endasse kõik tehnilise 
ja muidu silmatorkava. See loob hea tausta ja kontrasti 
värvilistele ja sisukatele eksponaatidele. 

 
5 

Kuulmispuue Erilahendused puuduvad. Keskuses on palju infolette, 
müügipunkte, planetaarium, mis vajavad silmusvõimendus 
seadmeid. Suunaviidad ja infotahvlid on olemas. Samas 
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ekspositsiooni seadmete / tegevusaladel edastatav heli/kõne 
tuleb vaegkuuljate jaoks dubleerida kas helikirjelduse või siis 
subtiitritega. 

2 

Intellektipuue Atraktsioonid, infostendid on varustatud tahvlite, 
interaktiivsete paneelide jms teavitusega. Keskuse 
sisearhitektuur lähtub kontseptsioonist, et ruum on puhas ja 
selge. 

 
7 
 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
6 

 

 

3.22 Paksu Margareeta arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseum-
külastuskeskuseks 
 

Projekti periood: 01.03.2017 – 31.08.2020, Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu 
Fondist. 
Projekti kirjeldus: Projekti tulemusena avatakse Paks Margareeta kaasaegse perekeskse 
muuseum-külastuskeskusena, mis rikastab Eesti turismimaastikku ja pakub lisamotivatsiooni 
Tallinna külastamiseks peredega reisivatele välisturistidele. Tallinna vanalinna ühe 
ainulaadseima objekti, Paksu Margareeta hoonetekompleksi tegelik potentsiaal olulise 
maamärgina tuuakse linnapildis selgelt esile ning luuakse peredele koos avastamisrõõmu 
pakkuv elamuslik merendusajaloo lugusid jutustav ekspositsioon. 
 

Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: Töö nimetus: Paks Margareeta. 
Objekti aadress: Pikk 70, Tallinn. PÕHIPROJEKT, Töö nr: 16-21/AR, KOKO arhitektid OÜ, 
09.02.2018. 

- Põhiprojekti arhitektuuriosa seletuskiri AR-3-01 Lk 1/20 
Arhitektuuriosa seletuskirjast: 2.1.4. Vaegnägijate ja –kuuljate ning liikumispuudega 
inimeste Abivahendid. 
Hoone on projekteeritud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 
2002.a. määrusele nr. 14 "Nõuded liikumis-, nägemis- kuulmispuudega inimeste 
liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes". Antud määrus ei ole õigusaktina 
kehtiv (kehtivuse lõpp 30.06.2015), kuid siinkohal on käsitletud määruses esitatud juhiseid hea 
ehitustavana. 
Kõik invaliididele mõeldud pääsud markeeritakse. Siltide/viitade kohta koostatakse hilisemas 
etapis eraldi projekt. Kassade juures vaegkuuljatele mõeldud silmusvõimenduse ja mikrofoniga 
süsteem, täpsem info Eesti Vaegkuuljate Liit (Teet Kallaste, Teet.Kallaste@datel.ee). 
Hoonete kompleksi invasissepääs on planeeritud Paksu Margareeta Pikale tänavale avanevast 
uksest. Sealt viib kaldtee hoone 0.000 tasapinnani, kust omakorda avaned pääsud ülejäänud 
korrustele. 
Hoonekompleksis olevate kaldteede kalded on kuni 10%, väljaarvatud koge saali piki 
parhammüüri kulgev pandus, mille kalle on 10,9 %. Hoonetesse on kavandatud kaks 
erivajadustega inimestele sobivat lifti. Liftides kasutatakse reljeefseid juhtnuppe ja korruste 
häälteavitust. 
Liikumispuuetega inimestele on kavandatud -1. korrusel üks nõuetekohane tualettruum. 
Tualettruumi varustus vastab järgmistele nõuetele (edasi kirjeldus). 

- 2.2.4. Liftid, tõstukid, eskalaatorid, liikurteed. 
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Paksu Margareeta torni keskmes asub hetkel 70-ndatel rajatud silindrikujuline šaht, mille 
ümber monol. r/b astmetega trepp. Need lammutatakse. Asemele rajatakse met. kandjatel 
klaasitud raamistik, milles liigub -1. korruselt katuse terrassini klaasseintega ümmarguse 
kabiiniga lift. Lift: Raloe Circular panoramica /630 kg; pakkuja: Hertsog Lift OÜ. 
Hoovihoonesse tuleb -1. ja 1. korrust ühendav invatõstuk. Motala (MC2000). 
 

Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on projekteeritud, käsil on hoone ehitustööd. 
 

Ligipääsetavusealased märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Sissepääs hoonesse.  
Muuseumi külastus saab alguse Pikal tänaval olevast peasissepääsust, mis juhatab rajatavasse 
kogehalli. Paks Margareeta 1. korruse Pika tänava poolsel küljel on pandusega varustatud pääs 
invaliidele. Kompleksi idaküljel on pääs suurematele gruppidele. 

Sissepääsupanduse kalle 10% on lubatud erijuhul, arvestades muistist, on see vastuvõetav. Nn 
invasissepääs tuleb tänava poolt tähistada vastava infosildiga. Panduse algus ja lõpp 
tähistatakse kontrastselt.  
Tavakülastajad sisenevad kõrvaluksest trepi kaudu. 

 

 
 

2. Trepid, piirded 
Paksu Margareeta torni keerdtrepp on kahepoolsete käsipuudega. Muuseumi kõik trepid 
peavad olema käsipuudega mõlemal pool ja astmete kontrasttähistusega. 
Sissekujundusprojektis on treppide käsipuude all LED-riba valgustus, käsipuud mõlemal 
pool astmeid. 
Katuseterrass on klaaspiirdega h=1,4 m, see võimaldab ratastooli kõrguselt ja lastel 
ümbrust läbi klaaspinna vaadelda. Hoonesisesed piirded on klaasist h=1000-1100 mm, 
ülemine serv kaetud laia metallprofiiliga. 
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3. Invatualett 
Asub -1 e keldrikorrusel, kindlasti tuleb kraanikauss ja mähkimislaud ringi paigutada. 
Kuna mõõtusid plaanil näha ei ole, siis annaks kraanikausi paigutamine nurka rohkem 
manööverdamisruumi liikumisabivahenditele (oletades, et mähkimislaud on ikka 
seinale klapitav). Sisekujundusprojektis on invatualeti seadmete paigutus korrektne. 
Kahjuks pole mitte kõik joonised korrektsed, sisaldades vana ja ümberpaigutatud 
sisustusega jooniseid. Tualeti detailne sisustuse kirjeldus on ära toodud seletuskirjas. 
 

 
 

4. Hoonesisesed pandused 
Korrustel olevad pandused on erijuhu piiril 10-11%, paigutatud on puhkemademed. 
Käsipuud peavad olema võimalusel mõlemal pool pandust. Panduste algused ja lõpud 
kontrastselt tähistatud. Põrandakatteks helehall kummikate. Osad vahemademed 
klaaspõrandaga. 
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5. Siseolud 
Korrustel on arvestatud liikumisabivahendite liikumisega.  
 

   
 

 
 
 
 

 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viited ehitusmääruse invanõuetele on olemas arh. 
Seletuskirjas, kus on eraldi peatükk invalahendustest, sh 
vaegkuuljate lahendused. Sildid ja viidad lahendatakse eraldi 
projektina.  

 
9 
 

Füüsiline puue  Sissepääs ja liikumine lifti ja panduste vahendusel, kalded 
maks-lt 10-11%. Hoones on lift (reljeefsed nupud ja 
häälteavitus) ja invatõstuk ning 1 invatualett. 

9 

Nägemispuue Nägemispuude erilahendused, sh astmete tähistus, juhtteed, 
sildid ja viidad lahendatakse eraldi projektina. 

 
8 

Kuulmispuue Viide Eesti Vaegkuuljate Liidule spetsiaalseadmete 
täpsustamiseks, ette on nähtud infoleti varustamine 
silmusvõimenduse ja mikrofonidega. Samas jäävad 
selgusetuks vaegkuuljate lahendused ekspositsiooniosas - 
ekspositsiooni seadmete / tegevusaladel edastatav heli/kõne 
tuleb vaegkuuljate jaoks dubleerida kas helikirjelduse või siis 
subtiitritega. 

 
 
 

6 
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Intellektipuue Sildid ja viidad lahendatakse eraldi projektina.  
8 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
8 

 

 

3.23 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni “Kosmopark” rajamine 
Põltsamaale 
 
Projekti periood: 01.12.2016 – 31.12.2019 
Projekti kogumaksumus: € 5,158,793.00 
Kirjeldus: Kosmopark on kogu Läänemere maades ainulaadne aastaringselt avatud pereturismi 
atraktsioon, mis koondab ühte majja Baltikumi esimese siseruumi tuuletunneli, 
kosmoseteemalise atraktsioonide pargi, ajaloonäituse ja tuubitoidukohviku.  
Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni rajamise eesmärgiks on nii sise- kui välisturismi 
oluline elavdamine ning Eesti kui turismisihtkoha tuntuse suurendamine välisturgudel. 
Projekti elluviimise tulemusel luuakse kuni 15 uut töökohta, selle väljaarendamisega kaasneb 
teiste turismiteenuste (majutus, toitlustus jm vaba aja teenused) oluline kasv piirkonnas. 
Ehitusprojekt: Arhitektuurne osa, Kosmopargi põhiprojekt KOS 17. Peaprojekteerija: AS Semu 
Ehitus. Arhitektuur: SYMPTOM ARHITEKT OÜ 
Invanõuete kajastamine projektis:  

- Kosmopargi põhiprojekt, seletuskiri p.1.3, viide Projekteerimise nõuded ja 
alusdokumendid „ Puuetega inimeste liikumine hoones“, viide määrusele  nr 14 
„Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste 
tagamiseksüldkasutatavates ehitistes“  

- 2.3 Parkimine sõidukitele hoone ees ja taga 35 kohta + 2 inva parklakohta 
- AR_PP20_02_2018 esimese korruse plaan.pdf, projekteeritud invatualett. 
 

Projekti valmidusaste: ehitusobjekt on projekteeritud, algavad ehitustööd. 
 

Ligipääsetavusealased märkused: 
Käesolevaga hindame ainult ehitusprojekti. 
 

1. Asukoht.  
Projekteeritav hoone paikneb Põltsamaa linnas Tallinna mnt 3 kinnistul, mis paikneb 
Feliksi tööstuspargi alal, Tallinna mnt äärest eemal. Maapinna reljeef tasapinnaline, asub 
vahetult kesklinna läheduses, ligipääs ühis- ja eratranspordiga.  

 
2. Teed, tänavad ja parkimine. 

Kinnistuni viivad kergliiklusteed, mis on läbitavad ka liikumisabivahenditega. 
Parkimine sõidukitele hoone ees ja taga 35 kohta + 2 inva parklakohta. 
Parklad ja sõiduteed on ettenähtud katta asfaltiga. Hooneesine ja väliatraktsioonide ala 
sillutiskivi kattega - majaesine jalakäijate sissepääsu plats on kaetud musta tooni 
betoonkivisillutisest katendiga (90mm 700x350mm). Lammutatud hoonestusala kaetakse 
graniitsõelmetest platsiga, hetkel killustikkate, alal on väliatraktsioonid. 
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Tagamaks ligipääsu ka liikumisabivahenditega soovitame graniitsõelmetega katend 
kindlasti tihendada või rajada eraldi kõva kattega liikumisteed. 
Asendiplaanil ei ole tähistatud kõnnitee madaldatud pealeminekuid. 

 

 
 

3. Siseolud.  
- Sissepääsul on automaatsed liuguksed, see kergendab liikumisabivahendite, 

lapsevankrite jms sissepääsu oluliselt. 
- Tualetid.  

Hoone 1. korrusele rajatakse invatualett 5,9 m2.  Tualeti pindala ja ukseava laius 
vastab normidele, detailset tualeti sisustuse kirjeldust ei ole. 

- Liikumiseks korruste vahel on planeeritud lift. Lifti parameetreid ei ole kirjeldatud. 
Lifti juhtnupud peavad olema reljeefsed ja punktkirjaga, lisatud korruste häälteavitus ja 
vaegkuuljatele mõeldud tehnilised seadmed. 

- Atraktsioon ”Tuuletunnel” ruum on esimesel korrusel on ligipääsmatu osa. Asjaolusid 
ei ole projektis kirjeldatud. 

- Hoone fuajees infolett. Parameetrid ei ole projektis kirjeldatud. Soovitame 
konstrueerida infolett madaldatud osaga, tagamaks ligipääsu ka lühemakasvulistele, 
lastele ja ratastoolikasutajatele.  
Infolett varustada silmusvõimendi jms vaegkuuljatele mõeldud seadmetega. 

- Puuduvad atraktsioonide (ka väliala), näituseala kirjeldused, detailid. 
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4. Valgustus. Valitud on LED valgustiga masti kõrgusega 6m. Masti toon must. Parkimisala ja 
esine plats kokku 13 välisvalgustit. Lisaks seinavalgustus (perforeeritud fassaadi korral) ja 
süvistatud sissepääsu esisel platsil valgustid. 

  
 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele on kajastatud üldiselt, paljud 
ligipääsetavuse aspektid ei ole kirjeldatud, lahendamata või on 
puudulikult lahendatud (ligipääs keskuse atraktsioonile 
„Tuuletunnel“ puudub).  

5 
 

Füüsiline puue Hoone kõikidele korrustele viib lift. Projektis puudulikult 
lahendatud (ligipääs keskuse põhiatraktsioonile 
„Tuuletunnel“). Sissepääsuteede ja parkimisala katend 
võimaldab liikumist liikumisabivahendiga. 

 
7 

Nägemispuue Projektis puuduvad pimedate erilahendused, juhtteed. 
Projektis välivalgustuse, parklavalgustuse sh. kohtvalgustuse 
olemasolu. Hoone sissepääsuesine plats valgustatud.  

 
5 

Kuulmispuue Hoone akustika. Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise meetodite järgi vastab normidele. Vastava puude 
kohanduse info puudub. Puudub info suuna-
viitade/infotahvlite kohta. 

 
2 

Intellektipuue Sisekujundusprojekt ei ole valminud. Vahetult sissepääsu taga 
asub infolett, minimeerides eksimisvõimaluse.  

2 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
4 

 

 

3.24 Virtuaalse reaalsuse elamuskeskus Noblessneri Valukojas 
 

Vaatamata kontaktile keskuse vastutava isikuga, pole materjale hindamiseks esitatud. 
 

3.25 Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamine ja kaasajastamine 
 

Projekti periood: 01.08.2015  – 31.07.2016 
Projekti kogumaksumus: Ühtekuuluvusfond toetab projekti elluviimist 19 404,65 euroga. 
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks on atraktiivse ja kaasaegse loodusharidusliku info ning 
korrastatud külastustaristuga puhkepiirkonna terviklik taastamine Rõuge Ööbikuoru ja ürgoru 
alal. Kompleks on aastaringselt ja ööpäevaringselt külastajatele tasuta avatud ning soovijatele 
pakutakse seal loodushariduslikke ringkäike SA Rõuge Energiakeskus poolt. 
Projekti toel rekonstrueeritakse 250 meetrit matkarada, rajatakse Ööbikuorgu sisenemiseks 
värav, paigaldatakse 6 panoraamvaadet Ööbikuoru vaatetorni ja kiige vaateplatvormidele, 



Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014–2020 
struktuuritoetustest rahastatud projektides 
 

 
LIGIPÄÄSETAVUSE FOORUM 

 

 

107 
 

ehitatakse rauakaevu juurde viiv trepp, paigaldatakse 6 komplekti laudu ja istepinke ning 7 
puidust viidapuud ja 17 erineva suurusega infotahvlit. 
 

Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: projektimaterjalid puuduvad. 
Projekti valmidusaste: info puudub. 
 

 

3.26 Rõuge Ööbikuoru vaatetorni projekteerimine ja ehitamine 
 

Projekti periood: 01.09.2015 – 31.10.2016 
Projekti kogumaksumus: Ühtekuuluvusfond toetas projekti elluviimist 98 112,27 euroga. 
Projekti kirjeldus: Projekti tulemusena kerkis Rõugesse Ööbikuoru külastuskompleksi uus 30-
meetrine vaatetorn, millest on külastajatel mugav vaadelda ümbrust ilma ümbritsevat loodust 
ja ohustatud liike kahjustamata. Vaatetorn on metallsõrestikust ning kaunistatud 
puitdetailidega. Torni arhitektuurne lahendus sobib hästi Haanja Looduspargi ja Ööbikuoru 
looduskeskkonda. 
 

Ehitusprojekt ja invanõuete kajastamine projektis: Töö number: 2015/16, töö nimetus: Rõuge 
Ööbikuoru vaatetorn, ehitise aadress: Rõuge Ööbikuorg, Tindi küla, Rõuge vald, Võrumaa. 
Staadium: eskiis, projekteerija: OÜ ROK-Projekt. 
Viited invanormidele, -juhenditele jms puuduvad. 
  
Projekti valmidusaste: vaatetorn on valminud 2017 aastal 

 

Ligipääsetavuse märkused: 
 

1. Projekteeritud vaatetorn on metallkonstruktsioonis sõrestikpostiga torn, millel on kaks 
vaateplatvormi. Kaugvaates peaks torni tüvi meenutama puu tüve, vaateplatvormid 
okstele toetuvaid pesasid ning tüve katuseks mõeldud kuppel muna või Kaarnakivi. 
Edasistes arvutustes võtta torni soovitavaks kandevõimeks 50inimest millest ülemisel 
platvormil 25 ning alumisel platvormil 15 inimest. 
Trepid ühendavad vaheplatvorme. Kõik trepid on kaartrepid, 3m kõrguste vahega, 1,2m 
laiad, 17 tõusuga (h=176,5mm) ning astme sügavusega astme keskel 251mm. 
Ühesuguse astme geomeetriaga trepid tagavad treppide mugavaima kasutuse nii torni 
tõusul kui alla sammumisel. Treppide astmeplaadid valmistatakse kuumtsingitud 
keevisrestidest. Trepid varustada täpselt samasuguste käsipuudega nagu on 
vaheplatvormidel. 

2. Rõuge Ööbikuoru vaatetorn ei ole liikumispuudega inimestele ligipääsetav konstruktsiooni 
eripära tõttu. Ligipääsuteed puuduvad, torni juurde pääseb mööda pinnaserada, mis 
vihmaga muutub poriseks ja raskesti läbitavaks.  
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3. Vahetult torni alla ja 1,5m torni tüve kandepostidest väljapoole jääv maapind on kaetud 
ringikujuliselt paigaldatud betoonist kõnniteekividega (Munga kivi vms). 
 

   
 

 
 

Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele ja -lahendustele puudub. Projekt ei 
arvesta liikumisraskustega inimeste ligipääsu vaatetorni 
(puudub lift). 

 
2 
 

Füüsiline puue Liikumine ligipääsuteede puudumise tõttu raskendatud. Torni 
pääs puudub,  

2 

Nägemispuue Erilahendused puuduvad, liikumise orientiirid jalgteedel 
puuduvad. 

 
2 

Kuulmispuue Infosildid/-stendid aitavad vaegkuuljatel kätte saada objekti ja 
selle ümbruskonda tutvustava info. Torni lähedal olevas 
infokioskis puuduvad kuulmispuude erilahendused. 

 
4 
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Intellektipuue Vaatetorni läheduses on mitmeid infostende ja –tahvleid. 
Looduskaunis koht ja lihtne liikumine soodustab intellekti-
puudega külastajate kohalviibimist. 

 
6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
3 

 

3.27 RMK külastustaristu Riisa õpperaja rekonstrueerimine 
 

Projekti periood: 01.01.2015 – 31.12.2023 
Projekti kogumaksumus: Tegevuste kogumaksumus on 3 185 128,00 eurot, projekti toetatakse 
Euroopa Ühtekuuluvusfondist. 
Kirjeldus: kavandatud Pärnumaal Tori vallas asuval 4,8 km pikkuse Riisa 
õpperajal ca 4,1km laudraja ja taristu rekonstrueerimine. Rekonstrueeritavast 
õpperajast valdava osa moodustab maapinnale toetuv laudtee kogupikkusega ca 
3,6km. Laudtee raja rekonstrueerimisel on lisaks laudteelaienditele ette nähtud 
käsipuu või ujukitega varustatud lõigud ning purded. Hakkepuiduraja pikkuseks on ca 0,5km, 
mis rajatakse vana utiliseeritava laudtee asemele. Hakkepuidurajal on ette nähtud truubid vee 
ära juhtimiseks. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolev vaatetorn, pingid ja väikesed infotahvlid. 
Laukaäärsete puhkekohtade juurde lisatakse redelid, et vältida laukaservade kahjustamist 
(paigutus vt asendiplaanilt). 
Ehitusprojekt: Riisa ÕPPERAJA REKONSTRUEERIMINE. TÖÖPROJEKT: SWECO, august 2016. 
Taristu eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja turvalist õpperaja külastamise võimalust ning 
ühtlasi kaitsta loodust külastusest tingitud koormuse eest. Riisa õpperada on kogupikkusega 
4,8km. Rajale jääb 8 puhkekohta, vaatetorn, kuivkäimla. Riisa invarada on rekonstrueeritud 
2013.a ERF-i toel: rada läbitav ratastooliga (ka lapsevankriga)- kokku 1220m. Ratastooliga on 
võimalik läbida õpperada esimese laukani. Õpperajast rekonstrueeritavale osale jääb ca 4,1km 
laudteed, millest osa on laudteelaiendiga. Lisaks jäävad rajalõigule vaatetorn, laukaäärsete 
puhke kohtade pingid ja väikesed infotahvlid (infoalused). 
Invanõuete kajastamine projektis:  
Arhitektuurse osa seletuskirjas viited ehitusmäärusele ja ligipääsetavuse lahendustele 
puuduvad. 
 

 
 

Ligipääsetavusealased märkused: 
Ehitusmäärus sätestab: § 10. Nõuded kergliiklusteele  
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(6) Laudtee peab olema vähemalt 1,6 meetrit lai, laudade vahega kuni 5 millimeetrit, ning 
piiratud 50–70 millimeetri kõrguse äärisega mõlemal pool laudteed. Pealesõidu kalle peab 
jääma lõikes 3 sätestatud piiridesse ning olema sujuv, ilma servade ja astmeteta. 

 

1. Laudteele ja treppidele paigaldatud käsipuud lisavad turvalisust. Samas puudub mahasõitu 
takistav ääris (50-70 mm), seda siis osaliselt ühel või mõlemal pool või on ääris takistuseks 
sõidul teisele laudteele või puhkekohale. Äärise puudumine on äärmiselt ohtlik, sest 
mahasõidu ja kukkumise oht on suur. Paigaldatu pingid on abiks liikumisvaegusega 
külastajatele võimaldades puhata. 
 

  

 

   
 

   
 

2. Hakkepuidust ja killustikkattega kattega rada on raskesti läbitav tava-, elektriratastooli või 
rulaatori kasutajale, raja (laius 1.2-1.5 m piisav) vajalikuks võib osutuda kõrvalabi 
kasutamine. Ohtlikuks võib osutuda elektrilise ratastooli ringipööramine kohapeal, rada 
võib osutuda kitsaks. Niiske hakkepuit võib elektrilist sõidukit takistada või hoopiski kinni 
jääda. 

3. Laudteed maapinnal. Laudraja laius 620 mm ei ole ratasliikumisabivahenditele kasutatav, 
äärised (50—70 mm) puuduvad, ohutuse mõttes on need vajalikud. Laua laius on 200 mm 
ning süvaimmutatud aluspalgi laius (1150 mm) võimaldab mõlemale poole rada lisada veel 
ühe laua, kokku saaks olemasolevas lahenduses juurde 400 mm laiust, mis koos 
äärislaudadega lubaks vähemalt tavaratastoolil seal liikuda. 
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4. Purded. Purde laudtee laiuseks on 830 mm. Ei ole ratasliikumisabivahenditele kasutatav, 
nii on ehitusmääruses min läbisõidu ava uksel 900 mm. 

5. Raja alguse parkimisplatsil on ka invatualett, kuid see on ehitatud eelmise 
rekonstrueerimise ajal. Tualetti on paigutatud nagi, ratastoolimärk uksele, kuid ukse 
sisekülje käepide ei täida mõeldud funktsiooni. Käepide peab olema hingedepoolses küljes 
ja horisontaalne. 
 

   
   

6. Ümarpalgist vaatetorn rekonstrueeritakse täielikult, konstruktsioon ei võimalda 
liikumisabivahenditega sinna pääseda. 
 

 
 

7. Infotahvleid on piki rada rohkesti, kahjuks ei ole nende rekonstrueerimine projekti mahus. 
Olemasolevad infotahvlid ei ole  spetsiaalkohandustega erivajadustega inimestele. 
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Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele ei ole tööprojektides kajastatud. 
Projekteeritud laudtee (3,6 km) ei arvesta ligipääsetavuse 
nõuetega (laius, ääriste puudumine või risti paigutus 
puhkeplatsile või ristuvale rajale, astmed-servad). 

 
1 
 

Füüsiline puue Õpperada rekonstrueeritav osa ei ole liikumisabivahendite 
kasutajatele ligipääsetav. Killustikkate ja hakkepuit on raskesti 
läbitavad. Laudtee maapinnal ning vaatetorn ei ole 
ratasabivahenditele kasutatav. Paigaldatud käsipuud on abiks 
vanemaealistele või jäsemete motoorikahäirega külastajatele, 
võimaldades puhata. Invaparkimiskohad puuduvad.  
Varasemalt olemas invatualett. Paigaldatud pingid 
võimaldavad puhata. 

 
 
3 
 

Nägemispuue Käsipuud laudteedel hõlbustavad orientiirina liikumist, kuid 
ääriste puudumine on äärmiselt ohtlik.  

 
4 

Kuulmispuue Olemas illustreerivad ja selged infotahvlid. 8 

Intellektipuue Rajatud puhkealad, võimalus eralduda.  Olemas illustreerivad 
ja selged infotahvlid. 

6 
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Hinne kokku 
(1-10) 

  
4 

 

 

3.28 RMK külastustaristu Ingatsi õpperaja rekonstrueerimine 
 
Projekti periood: 01.01.2015 – 31.12.2023 
Projekti kogumaksumus: Tegevuste kogumaksumus on 3 185 128,00 eurot, projekti toetatakse 
Euroopa Ühtekuuluvusfondist. 
Kirjeldus: Projekti käigus rekonstrueeritakse kaitsealadel külastuse suunamiseks vajaminev 
taristu nagu vaatetornid, laudteed, matkarajad ja nendega seonduv. 
Projekti eesmärgiks on õpperaja olemasoleva, amortiseerunud taristu rekonstrueerimine, 
tagamaks külastajatele turvaline ja mugav külastuskeskkond. Rekonstrueerimisprojektis 
antakse lahendus laudtee, killustikkattega tee, hakkepuidust kattega raja, trepi, kahe 
kraaviületuskoha, ühe silla ja rajal paiknevate puhkeplatvormide rekonstrueerimiseks. 
Ehitusprojekt: INGATSI ÕPPERAJA REKONSTRUEERIMINE. TÖÖPROJEKT: Inseneribüroo Urmas 
Nugin OÜ, Töö nr: IB 06/2016, aprill 2016. 
Projekti eesmärgiks on õpperaja olemasoleva, amortiseerunud taristu rekonstrueerimine, 
tagamaks külastajatele turvaline ja mugav külastuskeskkond. Rekonstrueerimisprojektis 
antakse lahendus laudtee, killustikkattega tee, hakkepuidust kattega raja, trepi, kahe 
kraaviületuskoha, ühe silla ja rajal paiknevate puhkeplatvormide rekonstrueerimiseks. 

Ca 1 km ulatuses rajatakse erineva konstruktsiooniga laudteed; ülejäänud mahus 
paigaldatakse rajale killustik- või hakkepuidust kate. Rekonstrueeritava raja kogupikkus on 
2892 m. 
Projekteeritud rajatised:  
1) Laudtee ca 1,0 km, sh: 

Laudtee laius B=0,86 m; vaiadel ning piirdega lahendus ca 0,17 km 
Laudtee laius B=0,86 m; vaiadel ning ilma piirdeta lahendus ca 0,07 km 
Laudtee laius B=0,86 m; aluspuudel lahendus ca 0,77 km 

2) Sild B=1,5m 1 tk 
3) Kraaviületused B=1,3m 2 tk 
4) Trepp B=0,9m 1 tk 
5) Hakkepuidust kattega rada B=1,0m ca 0,58 km 
6) Killustikkattega rada B=1,0m ca 1,26 km 
7) Killustikkattega plats 1 tk 
8) Platvormid 5 tk 
 
Invanõuete kajastamine projektis:  
Arhitektuurse osa seletuskirjas viited ehitusmäärusele ja ligipääsetavuse lahendustele 
puuduvad. 
 
Ligipääsetavusealased märkused: 
Ehitusmäärus sätestab: § 10. Nõuded kergliiklusteele.  
(6) Laudtee peab olema vähemalt 1,6 meetrit lai, laudade vahega kuni 5 millimeetrit, ning 
piiratud 50–70 millimeetri kõrguse äärisega mõlemal pool laudteed. Pealesõidu kalle peab 
jääma lõikes 3 sätestatud piiridesse ning olema sujuv, ilma servade ja astmeteta. 
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8. Laudteed. Rekonstrueeritavate laudteede laiuseks on 86 cm. Pealesõidud, künnised ei ole 
madaldatud. Laudtee laius on küll piisav otsesuunas liikumiseks, kuid ringipööramiseks või 
kellegi möödalaskmiseks, sellest ei piisa. Laudtee laius ei vasta nõuetele ning ei ole 
ligipääsetav liikumisabivahendite kasutajatele.  

9. Laudteele ja treppidele paigaldatud käsipuud lisavad turvalisust. Samas puudub mahasõitu 
takistav ääris (50-70 mm), seda siis osaliselt ühel või mõlemal pool. See on äärmiselt 
ohtlik, sest mahasõidu ja kukkumise oht on suur. Rajatud puhkekoha, pingid on abiks 
liikumisvaegusega külastajatele võimaldades puhata 
 

  
 

   
 

10. Hakkepuidust ja killustikkattega kattega rada on raskesti läbitav tavaratastooli või rulaatori 
kasutajale, vajalikuks võib osutuda kõrvalabi kasutamine, kuid kuna radade lõiguni viiv 
laudtee ei ole kasutatav, siis ei ole ka õpperada tervikuna ligipääsetav. 

11. Platvormid. Platvormi parameetrid võimaldaksid kasutada ka liikumisabivahendite 
kasutajatele, kuna radade lõiguni viiv laudtee ei ole kasutatav, siis ei ole ka õpperada 
tervikuna ligipääsetav. 
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12. Invaparkimiskohad ja invatualett puudus, neid pole projektis kirjeldatud. Spiraalse trepiga 
vaatetorn ei ole liikumisraskustega inimestele ligipääsetav, käsipuu on trepi välimisel 
küljel. 

 

   
 

13. Infotahvlite rekonstrueerimine ei ole projekti mahus. Olemasolevad infotahvlid on 
(reljeefse braille kirja ja tähistega). 
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Objekti hindamistabel: 
 

Hindamis-
kriteerium 

Ligipääsetavuse hinnang Hinne 
(1-10) 

Projekt Viide invastandarditele ei ole tööprojektides kajastatud. 
Projekteeritud laudtee ei arvesta ligipääsetavuse nõuetega 
(laius, ääriste puudumine, astmed-servad, trepid). 

1 
 
 

Füüsiline puue Õpperada ei ole liikumisabivahendite kasutajatele 
ligipääsetav. Killustikkate ja hakkepuit on raskesti läbitavad. 
Paigaldatud käsipuud on abiks vanemaealistele või jäsemete 
motoorikahäirega külastajatele, võimaldades puhata. 
Invaparkimiskohad ja invatualett puudub. 

 
 
2 
 

Nägemispuue Käsipuud laudteedel hõlbustavad orientiirina liikumist, kuid 
ääriste puudumine on äärmiselt ohtlik.  

 
4 

Kuulmispuue Olemas illustreerivad ja selged suunaviidad ja infotahvlid. 8 

Intellektipuue Rajatud puhkealad, võimalus eralduda.  Olemas illustreerivad 
ja selged infotahvlid. 

6 

Hinne kokku 
(1-10) 

  
4 

 

 

4. Positiivseid ja negatiivseid näited projektidest. 
Käesolevaga käsitleme positiivseid ja negatiivseid näiteid projektidest. Selleks kasutame 
analüüsis saadud ligipääsetavuse koondhinnet ja ka meeskonna subjektiivseid kogemusi.  
Positiivsete projektide all peame silmas projekte, kus ligipääsetavus on tagatud enamuse 
puudeliikide seisukohast, kaasaarvatud sellised grupid nagu vanemaealised, kergete 
liikumisraskustega inimesed, lasevankritega vanemad jt.  
Negatiivsete näidetena toome ära need projektid, kus ligipääsetavust pole üldse arvestatud 
või on tagatud ainult minimaalsel tasemel. 
Näiteid toome ära nii valminud hoonete kui ka ehitusprojektide osas. Toome välja näiteid 
käeolevate projektide põhitüüpide (vt p.7 Kokkuvõte) kaupa. Oleme kõik 26 projekti jaganud 
kolme põhitüüpi: väljakud, teed, keskused.  
 

Projekti 
tüüp 

Objekte 
kokku 

Keskus 10 

Teed 8 

Väljakud 8 

Kokku 26 

 

 

 

 

 

 

keskus
38%

teed
31%

väljak
31%

PROJEKTID TÜÜBI JÄRGI, KOKKU 26 OBJEKTI
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Projektide ja ehitiste ligipääsetavuse hinded. Et paremini mõista määratud hindeid, 

grupeerisime need omakorda kolmeks kategooriaks: hinne 1-3 on halb, 4-6 rahuldav ja 7-10 

on hea. Seda põhimõtet kasutame nii ehitusprojektide hindamisel, kui ka ligipääsetavuse 

hindamisel puudeliikide kaupa.  

Nagu tabelist ja graafikult näha, on ainult 35% käsitletud ehitusprojektidest heal ligipääseta-

vust arvestaval tasemel teostatud, ülejäänud on halva või rahuldava tasemega. 
 

Projekti 
hinne 

Kokku 
objekte 

Halb, 
hinne 1-3 10 

1 4 

2 2 

3 4 

Rahuldav, 
hinne 4-6 7 

5 3 

6 4 

Hea, 
hinne 7-9 9 

7 4 

8 4 

9 1 

Objekte 
kokku 26 

 

4.1 Väljakud 
Käesoleva tüübi alla kuuluvad järgnevad projektid: Põlva keskväljak, Võru keskväljak, Tõrva 

keskväljak, Valga keskväljak, Elva väljak ja peatee, Rapla keskväljak, Väike-Maarja keskväljak, 

Rakvere Laululava, millest ehitusprojektina on Elva keskväljak ja peatee ning Rakvere 

laululava, ülejäänud on valmisehitatud objektid. 
 

Projekti 
valmidus 

Objekt 
kokku 

Ehitatud 14 

Ehitusprojekt 12 

Kokku 26 

 

 

 

 

 

 

 

väljak 
ehitatud

75%

väljak 
projekt

25%

PROJEKTI TÜÜP: VÄLJAKUD JA 
VALMIDUSASTE

Halb, hinne 1-3
38%

Rahuldav, 
hinne 4-6

27%

Hea, hinne 7-9
35%

PROJEKTEERIMISE HINNE
26 PROJEKTI
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Tabel 1, väljakute ehitusprojektide ligipääsetavuse koondhinne. Nagu tabelist näha, on 

valmisehitatud väljakute hinne kõrgem nendel projektidel, kus ligipääsetavusega ka kõige 

rohkem arvestatud. Näiteks Rapla keskväljak, Tõrva ja Väik-Maarja, need on ka positiivsete 

näidete hulgas. 

Tabel 1, väljakute ehitusprojektide ligipääsetavuse koondhinne. 
 

Nr Projekti nimetus 
Ehitise 
tüüp 

Valmi-
dus 

Ehitus- 
projekti 
hinne 

1 Põlva keskväljak väljak ehitatud 3 

2 Võru keskväljak väljak ehitatud 3 

3 Tõrva keskväljak väljak ehitatud 5 

4 Valga keskväljak väljak ehitatud 3 

5 Elva väljak ja peatee väljak projekt 3 

6 Rapla keskväljak väljak ehitatud 8 

7 
Väike-Maarja 
keskväljak väljak ehitatud 6 

8 Rakvere Laululava väljak projekt 7 

 

1. Valminud ehitised (väljakud), positiivsed näited: 

Nendele väljakutele on iseloomulik (eriti füüsilise puude seisukohast) rohke tasase 

teekattematerjali kasutamine, betoonkivi või -plaat, madaldatud kõnniteeääred ja 

ülekäigukohad, invaparkimise olemasolu, muud märgatavuse lahendused. 

 

1.1 Pilte Väike-Maarja keskväljaku teekattest, väikevormidest. Väike-Maarjas on kahjuks palju 

lahtist betoonvihmavee renni, mis takistab liikumisabivahendite kasutajaid, kuid väljaku 

üldmuljet see oluliselt ei vähenda. Eraldi tahaks rõhutada väikevormide (betoon-kuubid) 

tähistust, nimelt on need värvitud punaseks, mis on eriti oluline nägemispuude sisukohast. 
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1.2 Rapla keskväljak on lahendatud suure ja tasase ning lainelise alana, mis on kaetud suurte 

betoonplaatidega, millel on laiad vuugivahed. Vuugid on täidetud täringukivide ja 

täitematerjaliga, mis on betoonplaatide tasandisse viidud. Ratastooliga hea sõidetavus. Raplat 

eristab teistest väljakutest suuna- ja hoiatuskivide kasutamine. Nende taktiilsete kiviplaatidega 
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hoiatatakse või antakse kätte liikumissuund, mis Eesti mõistes on veel haruldane (va Tallinna 

Tammsaare park). 
 

 

 

 
 

1.3 Tõrva keskväljak on teekattematerjalilt võibolla kõige parema läbitavusega liikumis-

abivahendite seisukohast. Oskuslikult on kasutatud erinevat värvi kivisid, mis moodustavad 
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kontrastseid mustreid, aga ka juhtjooni. Kahjuks on väljakul kasutatud betoonist väikevormid 

hallid, mis vähendab nende märgatavust linnaruumis. 
 

 

 

 
 

2. Valminud ehitised (väljakud), negatiivsed näited: 

Neid väljakuid iseloomustab rohke ebatasase ja laia vuugivahega täringukivi kasutamine väljaku 

aladel, aga ka jalakäijate ülekäigukohtades, kõnniteedel.  
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Ülekäikudel ebatasase kivimaterjali kasutamine on vastuolus ehitusmäärusega, mis sätestab 

tasase teekattematerjali kasutamise kõnniteedel ja ülekäigukohtades.. 

Tavaratastooliga täringukiviteekattel liikumine on suurt füüsilist jõudu vajav tegevus ning on 

nõrgemate käte korral väga raske. Lisaks ohustavad täringukivi konarused ja vuugivahed 

liikumist, kuna väikesed esirattad (ka rulaatoritel) jäävad pidevalt sinna taha kinni. Kõrvalabi 

kasutamisel võib lükkaja tähelepanematusest suure hooga lükkamisel ebatasasuste vahele 

kinni jäädes ratastoolis istuja kogemata välja lükata. 

Täringukivil liikumine on ehk kõige lihtsam elektrilistele abivahenditele, kuid ka see tekitab 

suurt vibratsiooni ning on selletõttu äärmiselt ebamugav.  
 

2.1 Võru keskväljakul  on kõikidest väljakutest enam kasutatud täringukivi, sh ülekäikudel, 

kõnniteedel, mis on liikumisabivahendi (ratastool, rulaator, ka lapsevanker) seisukohast 

äärmiselt ebamugav teekattematerjal (kuigi veidi parem kui kumer munakivi). 
 

 

 

 

2.2 Valga keskväljakul on samuti palju kasutatud täringukivi nii väljakualal, kui ka 

kõnniteedel, ülekäigukohtades, munakivi ja murukivi jt ebatasaseid materjale. Kohati 

vahelduvad ebatasased teekattematerjalid omavahel, moodustades takistusradasid liikujale. 

Ülekäikudele paigutatud täringukivi on raske liikumisabivahendiga ületada ja on liikluse 

seisukohast ohtlik. Ehitusmääruse nõuetega vastuolus. Positiivsena on ülekäigukohtade ees 

kasutatud taktiilset mummukivi, kuid mis on sõiduteest liiga kaugele paigutatud. 
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2.3 Põlva keskväljakul on kasutatud samuti täringukivi, laia vuugivahega betoonkivi, 

murukivi, lahtist peenkillustikku jt, ühesõnaga kõiki selliseid materjale, mis UD seisukohast on 

ebasobivad kõikidele inimgruppidele, sest ka tavakodanik võib sellisel teel kergesti komistada 

ja kukkuda, liikumisabivahendiga liikumisest rääkimata.  

Põlva jalakäijate ülekäigukohad paistavad silma täringukive eriti omapärase kasutamisega, 

nimelt on täringukivi ribad paigutatud ülekäikude ette, kuigi projektis on selleks mõeldud 

spetsiaalsed taktiilsed betoonkivid. Selline nn ratsionaliseerimine teeb aga karuteene 

ratastoolidele, lapsevankritele (sellest on eespool palju juttu olnud). 
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Põlva parklas on palju laia vuugivahega betoonkivi, mis on samuti ebasobiv UD põhimõtet 

järgi. Kõnniteedel ja mujal on palju graniit peenkillustikku, mis lubab küll liikumis-

abivahenditega liikuda, kuid niiske ja märja korral on see raske, võib kinni jääda jms. Lisaks on 

peenkillustiku ja kõva kattega teede kokkupuutekohtades kõrged servad ja takerdumine sinna 

on tavaline. 

Väljakuala on enamuses kaetud suurte betoonplaatidega või väikesemõõduliste betoon-

kividega, kuid see vaheldub täringu või laia vuugiga betoonkiviribadega, liikumine on 

raskendatud, pidevalt tuleb sobivat liikumis-suunda otsida. Väljak on kahelt poolt ääristatud 

galeriidega, mis on omavahel astmetega ühendatud. Liikumisabivahendiga saab sinna kohati 

pääseda, kuid selleks tuleb otsida ligipääsuteed, sest astmete servad või pehme killustik 

takistavad pealesõitu. 
 



Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014–2020 
struktuuritoetustest rahastatud projektides 
 

 
LIGIPÄÄSETAVUSE FOORUM 

 

 

126 
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4.2 Teed 
Käesoleva ehitiste kategooria alla kuuluvad järgnevad projektid: Võru liikumisteed, Lottemaa 

Reiuranna tee, Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus, Võsu rannaala, Rakvere Pikk tänav, 

Pärnu rannaala tee, RMK Riisa õpperada ja RMK Ingatsi matkarada. 

Võru, Reiuranna, Pärnu rannaala teed on mõnes mõttes sarnased. Nendes projektides on 

käsitletud suhteliselt pikki asfalt- või muu sarnase kõva kattega teelõike. Seal on arvestatud 

äärekivide madaldustega, Võru liikumisteedel, aga ka taktiilse tähistusega ülekäikudel. Tee-

ehituslikus mõttes on tegemist tavalise ehituspraktikaga, mida rakendatakse vähemalt 5-6 

aastat üle Eesti. 

 

1. Valminud ehitised (teed), negatiivsed näited: 

Siin tahaks rõhutada RMK õpperadasid, mis liikumispuude seisukohast ei ole kasutatavad, 

kõrged pealesõidu servad, kitsad laudteed, ääriste puudumine teeb liikumise rekonstrueerita-

vate teelõikude osas võimatuks. 

 

 

 

1.1 RMK õpperajad – Riisa 

Ehitusprojekti järgi: Rekonstrueeritavast õpperajast valdava osa moodustab maapinnale 
toetuv laudtee kogupikkusega ca 3,6km. Laudtee käiguosa laius on 620 mm, mis teeb 
absoluutselt võimatuks liikumisabivahendite liikumise sellel, puuduvad ka äärised kahel pool 
rada. Aluspalgi laius lubaks lisada kaks lauda kahele poole ja laiendada liikumisteed 400 mm 
võrra, lis võimaldaks juba ratastoolil seal liikuda, koos ääristega tagaks turvalisuse ja 
pimedatele liikumiseks orientiiri. Samas on aga info ja teadetetahvlite lahendus väga hea. 
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1.2  RMK õpperajad - Ingatsi 

Rekonstrueeritava raja kogupikkus on 2892 m. Rekonstrueeritavate laudteede laiuseks on 86 
cm. Pealesõidud, künnised ei ole madaldatud. Laudtee laius on küll piisav otsesuunas 
liikumiseks, kuid ringipööramiseks või kellegi möödalaskmiseks, sellest ei piisa. Laudtee laius ei 
vasta nõuetele ning ei ole ligipääsetav liikumisabivahendite kasutajatele.  
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Laudteele ja treppidele paigaldatud käsipuud (ühel pool) lisavad turvalisust. Samas puudub 
mahasõitu takistav ääris (50-70 mm), seda siis osaliselt ühel või mõlemal pool. See on 
äärmiselt ohtlik, sest mahasõidu ja kukkumise oht on suur. 
 

  
 

   
 

 

4.3 Keskused 
Käesoleva tüübi alla kuuluvad järgnevad projektid: Narva Muuseum, Valgehobusemäe keskus, 

Vastseliina Piiskopilinnus, Suure Munamäe turismiatraktsioon, Tuuletorni Elamuskeskus, 

Liikluskasvatuse keskus, WOW! Keskus Kuressaares, Paksu Margareeta muuseum, Kosmopark 

keskus, Põltsamaal Rõuge Ööbikuoru vaatetorn. Kõik need projektid on koondatud kokku, 

samas on nende hulgas ka piisavalt erinevaid objekte nagu näiteks Ööbikuoru vaatetorn, 

milles füüsilist ligipääsetavust üldse arvestatud ei ole, seda ka tornile juurdesõidu osas. 

Keskuste hindamise positiivsete ja negatiivsete näidete toomiseks jagame need 

valmisehitatud ja ainult ehitusprojektina olemasolevateks objektideks.  
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Valmidus-
aste Kokku 

Ehitatud 4 

Ehitus-
projekt 6 

Kokku 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valminud keskused, positiivsed näited: 

Valminud keskustest väärib positiivse näitena esiletoomist Vastseliina Piiskopilinnuse 

Palverändurite maja projekt. Ehitusprojekt on saanud ka kõrge hinde-8, kuna selles on heal 

tasemel arvestatud ligipääsetavust. Projektijärgseid lahendusi on hästi rakendatud valmis 

ehitisel: sissepääs on tasapinnaline, madaldatud lävega, hoones on vertikaallift, invatualett. 

Negatiivse poolena vajab mainimist  vaegkuuljate ja nägemispuudega inimeste lahendused: 

tekstina edastatav info hea, suunaviidad olemas. Puuduvad ekspositsiooniala häälega/kõnega 

edastatava info kirjeldused ja subtiitrid. Ei ole välja ehitatud vaegkuuljate erilahendusi. 

Kuigi Piiskopilinnuse ala on vägagi reljeefne ja vajab liikumisabivahendiga liikumisel kõrvalabi, 

on siiski tegemist hea näitega ligipääsetavuse rakendamise alal. 
 

  
 

 

ehitatud
40%

projekt
60%

KESKUSTE VALMIDUSASTE,
KOKKU 10 OBJEKTI
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2. Valminud keskused, negatiivsed näited: 

Negatiivse näitena tooks esile Eesti Maanteemuuseumi Ekspositsioonihalli rekonstrueerimise 

ja näitusehoone ehitamise projekti. Positiivse poolena mainime  viitasid ja silte, kuid kehvad 

ligipääsetavuse lahendused kaaluvad positiivse üle. 
 

   
 

Ebarahuldavalt oli lahendatud invaparkimine, ligipääsuteed (kõrged äärekivid, suures ulatuses 

täringukivi, ka kaldpinna tõusul!), järsud kalded sissepääsul ja kõrged läved. Puudulik oli 

invatualeti sisustus, märgistamata olid jäänud suured klaaspinnad (ehitusprojektiga 

ettenähtud). 
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3. Projekteeritud keskused, positiivsed näited: 

Projekteeritud, kuid kas ehitamisjärgus olevaid või ehitamisega mitte alustatud keskused on 

järgmised: Narva Muuseum, Suure Munamäe turismiatraktsioon, Tuuletorni Elamuskeskus, 

WOW! Keskus Kuressaares, Paksu Margareeta muuseum ja Kosmopark keskus Põltsamaal. 

Suure-Munamäe keskus välja arvata, on ülejäänud keskuste ehitusprojektid suhteliselt heal, 

ligipääsetavust arvestaval tasemel. Nõrgemad on ehk nägemise ja vaegkuulmisega 

erilahendustega arvestamine, kuid füüsiline ligipääs nendele on hea. 

Tahaks rõhutada muinsuskaitsealuseid muuseume Narvas ja Paksu-Margareetat, mis on 

hoonesisese ligipääsetavuse väga head näited. Rajatud on korrustevaheliseks liikumiseks lifte, 

kaldpindasid, invatualette. Nõrgad on Narva hoovisiseste liikumisteede lahendused, mis ei 

vasta tänapäeva UD põhimõtetele. Kõik jalakäijate käiguteed on kas munakivi või ebatasase 

paeplaadiga kaetud.  
 

Tabel, keskuste ehitusprojektide ligipääsetavuse hinne: 

Nr Projekti nimetus 
Ehitise 
tüüp 

Ehitus- 
projekti 
hinne 

1 Narva Muuseum keskus 7 

2 Suure Munamäe turismiatraktsioon keskus 1 

3 Tuuletorni Elamuskeskus keskus 6 

4 WOW! Keskus Kuressaares keskus 8 

5 Paksu Margareeta muuseum keskus 9 

6 Kosmopark keskus Põltsamaal keskus 5 
 

 

3.1 Paksu-Margareeta muuseum 

Ehitusprojektis on leidnud kajastamist erinevad ligipääsetavuse lahendused (sissepääs, 

kaldpinnad, lift, invatualett), nägemis ja vaegkuuljate lahendused. Täiendavalt on mainitud, et 

nägemispuude erilahendused, sh astmete tähistus, juhtteed, sildid ja viidad lahendatakse 

eraldi projektina.  
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4. Projekteeritud keskused, negatiivsed näited: 

4.1 Suure-Munamäe keskus 

Selles osas tahaks mainida Suure-Munamäe keskuse rekonstrueerimise projekti. On selge, et 

tegemist on ehituslikult keerulise hoonega ja reljeefse maastikuga, kuid vaatamata 

ehitusprojektis mainitud ehituslikele invalahendustele, ei lahenda need terviklikult füüsilise 

puude korral ligipääsu keskusele. Projektis on küll ettenähtud nõuetekohane kaldtee ja lift, 

kuid nendeni ja ka keskuse hoonesse pääsemiseks tuleb kasutada teisaldatavaid relsse. Suurte 

gruppide (n liikumispuudega laste ekskursioon jms) korral ei ole selline ligipääsulahendus 

arvestatav. Projektis puudus ka invatualeti lahendus ning liftiga torni tippu jõudes, ei pääse 

ratastooliga lifti eest vaateakende juurde, kuna metallist keerdtrepp seda ei võimalda. 

Probleemi lahendust ei ole pakutud. 
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4.2 Tuuletorni Elamuskeskus 

Tuuletorni Elamuskeskuse ehitusprojektis on tegelikult üsna palju ligipääsetavusega 

arvestatud, kuid mitmete detailide nõrgad lahendused või lahendamata jätmised liigitavad 

selle projekti pigem negatiivsete näidete osasse. 

Mõned näited halbadest lahendustest või ehitusnõuetele mittevastavusest: parkimiskohtade 

teekattematerjaliks on murukivi, sissepääsukaldtee on erijuhul lubatud 10%-se kaldega, kuid 

kalde pikkused on 10,5 m, mis ei vasta nõuetele. Invatualett ei vasta nõuetele. Keldrikorrusele 

pääseb liftiga, kuid madalamal tasandil olev bowlingusaal ei oma astmete tõttu 

liikumisabivahenditele ligipääsu. Teiste puudeliikide erilahendused puuduvad. 
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5. Ettepanekuid ja soovitusi eurotoetustest kaasrahastatud 

projektides ja meetmetes ligipääsetavuse suurendamiseks 
 

Kordame sissejuhatuses väljatoodud voliniku büroo seisukohta, et Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest kaasrahastatud projektid, peavad olema kättesaadavad kõikidele 

kodanikele, sealhulgas erivajadustega inimestele.  

Toetame täielikult ning nõustume põhimõttega, et tuleb tagada juurdepääs füüsilisele 

keskkonnale, transpordile, informatsioonile ja kommunikatsioonile, et edendada 

ebasoodsamas olukorras olevate rühmade, sealhulgas puudega inimeste kaasatust, eriti siis 

kui seda tehakse Euroopa toetusraadega. 

Kahjuks ei ole ligipääsetavuse nõudeid ja UD põhimõtteid projektides vajalikul määral 

arvestatud, mõned erandid välja arvatud. Eestis on piisavalt seadusandlikku materjali, 

juhendeid jms, mis ligipääsetavust ja UD põhimõtteid väljendavad. Näiteks võib tuua aastast 

2015 kehtiva Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, mis 

kohustab projekteerijat arvestama ja kirjeldama ehitusprojektis puuetega inimestele mõeldud 

erilahendusi, vt p.2 Hindamise alused. 

Olukorra teeb keeruliseks nn invanõuete arvestamise äärmiselt ebaühtlane tase üle Eesti. 

Ehitusprojektid ja valminud ehitised peavad vastama puuetega inimeste erivajadusi 

arvestavale seadusandlusele, mis vahelduva eduga kehtivad aastast 2002. Kuid vastav 

järelvalve ja kontroll erineb piirkonniti kordades, puudub süsteemsus ja järjepidevus .  

Heaks näiteks on Tallinn, kus nn invanõuete kontrolliga tegeletakse süsteemselt alates aastast 

2010. Vaadatakse läbi ja kontrollitakse sadu objekte aastas. Mujal Eestis on see teema aga 

lahendatud „kuidas juhtub“. Kinnituseks on ka käesolev töö, kus suured ja kogenud 

arhitektuuribürood arvestavad siiski ligipääsetavusega, väiksemad kohalikud projekteerijad, 

aga pole tihtipeale teemast kuulnudki.  

Oluline on ka rahastuse taotlejate teadlikkus UD-st ja ligipääsetavusest. Heaks näiteks on 

Narva Muuseum, kes ainsana oma projektitaotluses liikumispuuet ja vajadust ligipääsetavust 

parandada. 

 

Järgnevalt toome välja soovitused, mida peaksid arvestama rahastuse taotlejad, rahastajad, 

riigi vastavad ametid, omavalitsused:  

1. Projektitaotlustesse tuleb sisse kirjutada ligipääsetavuse ja UD teema, jälgida selle 

kajastamist ehitusprojektides ja kontrollida projektijärgsete lahenduste olemasolu 

valmivatel ehitistel. 

2. Süstemaatiline invanõuete kontroll projektides ja ehitusel on süstemaatiline ainult 

Tallinnas, mujal kuidas juhtub. Tagada kvalifitseeritud ja süstemaatiline tegevus 

rahastajate, omavalitsuste jms juures. 

3. EAS jt rakendusüksused peavad kõiki taotlusi ja projekte kontrollima UD ja ligipääsetavuse 

osas palgates selleks kogemustega spetsialiste ja organisatsioone. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007
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4. Kvalifitseeritud UD põhimõtete kontroll peab olema tagatud rahastuse taotluse, 

projekteerimise ja ehitamise etapis. 

5. Rakendusüksused peavad korraldama rahastuse taotlejatele koolituse UD põhimõtete 

rakendamiseks projektides. 

6. Ligipääsetavuse ja UD põhimõtete tagamise kohustus peaks kajastuma toetuse saajaga 

sõlmitavas lepingus. 

7. Tuleb tagada juba valminud  ja valmimisel projektide UD põhimõtete järgimine taotlejate 

poolt. Tuleb kohustada taotlejaid likvideerima projektide ja ehitiste puudujääke 

ligipääsetavuse ja UD põhimõtete tagamise osas. 

8. Kohustada omavalitsusi tegema vastavaid kohandusi ehitistes või projektides, et tagada 

UD ja ligipääsetavuse minimaalsed nõuded. 

9. Soovitame töös käsitletud projektide puhul täiendavalt konsulteerida rahastuse taotleja 

ja vastava kompetentse organisatsiooni vahel, tagamaks parim ligipääsetavuse alane 

lahendus võttes aluseks käesoleva töötulemused.  

10. Keeruliste ja mahukate projektide osas (RMK) jätkata käesoleva tööga analoogset 

lähenemist ning hinnata kõik rahastatavad objektid, et tagada parim ligipääsetavusega 

arvestamine. 

 

6. Kokkuvõte ja täiendav puudeliikide info 
Käesolevas töös hindasime 26 erinevat projekti. 

Järgnevas tabelis (Tabel 1) on esitatud nimekiri hinnatud objektidest (kompaktsuse mõttes on 

projektide nimetusi lühendatud), nende tüüp, valmidusaste ning ligipääsetavuse hinded eri 

puudeliikide kaupa ja koondhinne. Koondhinne, nii objektide, kui ka hinnanguliikide kaupa on 

tegelikult vägagi keskendava iseloomuga, mis ühtlustab eri hinded ja lõppkokkuvõttes ei oma 

suurt väärtust. Eriti iseloomulik on see eri hinnanguliikide kaupa (alumine rida tabelis), mis 

kokkuvõttes annabki üle keskmise hinde, antud juhul nr 5. Tuleb arvestada ka seda, et kui 

füüsiline ligipääs on olematu ja hindeks on näiteks 1 ning samas muud puudeliigid on 

hinnatud kõrgelt, hindega 9 näiteks, siis ei näita keskmine hinne 7 siiski head ligipääsu. 

Seega tulekski ligipääsetavuse hindeid vaadata pigem puudeliikide lõikes alati eraldi.   

 

Tabel 1, hinnatud objektid 

Nr Projekti nimetus 
Ehitise 
tüüp 

Valmi-
dus 

Ehitus- 
projekti 
hinne 

Füüsiline 
puue, 
hinne 

Nägemis-
puue, 
hinne 

Kuulmis-
puue, 
hinne 

Intellekti-
puue, 
hinne 

Keskmine 
koond-
hinne (1-
10) 

1 Põlva keskväljak väljak ehitatud 3 3 4 5 5 4 

2 Võru keskväljak väljak ehitatud 3 3 5 5 5 4 

3 Võru liikumisteed teed ehitatud 8 8 8 6 6 7 

4 Tõrva keskväljak väljak ehitatud 5 7 5 2 5 5 

5 Valga keskväljak väljak ehitatud 3 3 6 5 5 4 

6 Elva väljak ja peatee väljak projekt 3 4 5 6 6 5 
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7 Rapla keskväljak väljak ehitatud 8 8 8 6 6 7 

8 Väike-Maarja keskväljak väljak ehitatud 6 7 6 6 7 6 

9 Lottemaa Reiuranna tee teed ehitatud 7 8 6 6 6 7 

10 Narva Muuseum keskus projekt 7 7 4 2 4 5 

11 Valgehobusemäe keskus keskus ehitatud 2 3 2 7  5 4 

12 Vastseliina Piiskopilinnus keskus ehitatud 8 7 6 4 6 6 

13 
Rõuge Ööbikuoru 
turismimaastiku arendus teed projekt 5 5 6 4 7 5 

14 Võsu rannaala teed projekt 1 3  3 6 3 3 

15 
Suure Munamäe 
turismiatraktsioon keskus projekt 1 2 3 3 5 3 

16 Tuuletorni Elamuskeskus keskus projekt 6 4 3 3 5 4 

17 Rakvere Laululava väljak projekt 7 4 3 1 4 4 

18 Rakvere Pikk tänav teed projekt 7 7 6 7 6 7 

19 Pärnu rannaala tee teed projekt 6 8 6 6 6 6 

20 Liikluskasvatuse keskus keskus ehitatud 6 5 5 3 8 5 

21 WOW! Keskus Kuressaares keskus projekt 8 8 5 2 7 6 

22 
Paksu Margareeta 
muuseum keskus projekt 9 9 8 6 8 8 

23 
Kosmopark keskus 
Põltsamaal keskus projekt 5 7 5 2 2 4 

24 RMK Riisa õpperada teed ehitatud 2 2 2 4 6 3 

25 RMK Ingatsi matkarada teed ehitatud 1 3 4 8 6 4 

26 Rõuge Ööbikuoru vaatetorn keskus ehitatud 1 2 4 8 6 4 

  Keskmine hinne kokku     5 5 5 5 6   
 

Järgnevad graafikud visualiseerivad ning iseloomustavad projekte tüübi (Tabel 2 ja graafik - 

keskus, väljak, teed) järgi ning ehituse valmidusastme järgi (Tabel 3 ja graafik - valmisehitatud 

objekt või ainult ehitusprojekti kujul). 
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Tabel 2, projektide tüübid, kokku 26 objekti 

Projekti 
tüüp 

Kokku, 
tk 

Keskus 10 

Teed 8 

Väljakud 8 

Kokku, tk 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3, projekti valmidus, kokku 26 objekti 

Projekti 
valmidus 

Objekt 
kokku 

Ehitatud 14 

Ehitus-
projekt 12 

Kokku 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Füüsiline ligipääsetavus 
 

keskus
38%

teed
31%

väljak
31%

PROJEKTID TÜÜBI JÄRGI
KOKKU 26 OBJEKTI

Ehitatud
54%

Ehitus-projekt
46%

PROJEKTID VALMIDUSE JÄRGI
KOKKU 26 OBJEKTI
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Füüsiline ligipääs objektidele on tegelikult parem, kui oleks osanud esialgu arvata, peaaegu 

pooled objektid on saanud hindeks hea.  

Kui teede projektide osas on ligipääs hea (va RMK õpperajad), siis väljakute ja keskuste osas 

see nii ei ole. Pea pooled väljakute ehitusprojektid (Väike-Maarja, Rapla, Tõrva jt) on 

arvestanud sileda ja tasase teekatega, st lähenemine on olnud suures osas UD-printsiipide 

põhine – ligipääsetav linnaruum kõigile. 

Kuid kahjuks on ka negatiivseid näiteid Võru, Valga, Põlva näol, kus suured väljakualad ja 

kõnniteeosad või ülekäigukohad, on kaetud ebatasase, konarliku ja raskesti läbitava 

teekattematerjaliga.  

Tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et füüsilise liikumispuude seisukohalt on oluline 

erinevate liikumisabivahenditega arvestamine. Nii on tavaratastoolil ja elektrilisel 

liikumisabivahendil (elektriline ratastool, skuuter, elektrilise võimendusega ratastoolid jms) 

tihtipeale hoopis erinevad läbitavuse võimalused. Kui tavaratastooli võib kõrvalabiga tõsta 4-5 

astet suuremate probleemideta, siis elektrilist ratastooli ei aita sellisest trepist ülesse isegi 

teisaldatavad kaldteed mitte. Suure kaaluga elektrilist abivahendit ei ole ohutuse ja kaalu 

tõttu võimalik teisaldada ka kõrvalabiga mitte. Negatiivse näitena tooks ära Suure-Munamäe 

keskuse projekti, kus neid asjaolusid arvestatud ei ole. Samas on elektrilise ratastooliga 

oluliselt parem liikuda ebatasastel teedeosadel või täringukiviga kaetud väljakutel - võrreldes 

tavaratastooliga. Kuid eesmärgiks on kõigi huvigruppide heaolu, mitte uute takistuste 

tekitamine. 

 

Hinne Kokku 

Halb, 
hinne 1-3 9 

Rahuldav, 
hinne 4-6 5 

Hea, 
hinne 7-9 12 

Kokku 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Ligipääsetavus nägemispuude korral 
 

Halb, hinne 1-3
35%

Rahuldav, 
hinne 4-6

19%

Hea, hinne 7-9
46%

FÜÜSILISE LIGIPÄÄSU HINNE OBJEKTIDE 
LÕIKES, 26 OBJEKTI
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Ligipääsetavus erinevatele objektidele on nägemispuude seisukohast äärmiselt oluline. 
Hindamise järgi on üle 2/3 objektide ligipääs nägemispuude seisukohast halb või rahuldav. 
Kindlasti tuleb arvestada asjaolu, et nagu vaegkuulmise korral, nii ka nägemispuude puhul on 
ehitusprojektides arvestamist väga vähe. Astmete, treppide, klaaspindade kontrastsust on 
arvestatud mõnes üksikus projektis (Paks-Margareeta), taktiilsete juht- või suuna- ja 
ohutuskividega on arvestatud põhiliselt tänavate asendiplaanidel ja liiklusskeemidel (mis on 
väga positiivne). Head näited – Rapla, Valga, Võru liikumisteed. Invaparkimisega arvestamine 
on suhteliselt tavaline. Üheski projektis (va Rapla) ei olnud väljapakutud hoonesiseseid 
liikumisteid juhtliistude jms näol, reljeefsetest kirjadest-siltidest või majaplaanist rääkimata. 
Paljud nn tõmbekeskused vajaksid taktiilseid plaane, kaarte, et nägemispuudega külastajale 
anda ülevaadet kohast. Heaks näiteks ongi Rapla väljaku ehitusprojekt, milles on mainitud 
erilahendust: Teadetetahvel: Tagumise külje välimisele poolele (ilma kuulutusteta poolele) 
kantakse Rapla kaart välisküljel Rapla kaart (servast servani) või väljaku plaan (reljeefse braille 
kirja ja tähistega). 
 

Hinne Kokku 

Halb, 
hinne 1-3 6 

Rahuldav, 
hinne 4-6 17 

Hea, 
hinne > 8 3 

Grand 
Total 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustainfoks nägemispuudest. 

Eestis on ligikaudu 4500 nägemispuudega inimest. 

Nägemine on välisilmast pildi moodustamine ja selle tajumine, mis kujutab endast keerulist 

protsess. Silma sarvkestale langevad valguskiired läbivad silma eeskambri, murduvad 

silmaläätses, läbivad silma klaaskeha ja langevad silma tagaseinas olevale võrkkestale, millele 

moodustunud kujutis edastatakse ajju ja töödeldakse. 

Nägemishäire all mõistetakse nägemissüsteemi komponentide funktsioneerimishäireid ja 

nendega seotud haigusi, nagu näiteks katarakt, reetinahaigused, nägemisnärvi haigused ja 

peaaju haigused. 

Nägemisvõime(tuse) mõistet kasutatakse nägemisega seotud oskuste, nagu lugemine, 

orienteerumine, liikumine, igapäevaelu oskused ja ametioskused, mõõtmisel. Kahjuks ei ole 

Halb, hinne 1-
3

23%

Rahuldav, 
hinne 4-6

65%

Hea, hinne 8
12%

NÄGEMISPUUDE LIGIPÄÄSU HINNE 
OBJEKTIDE LÕIKES, 26 OBJEKTI
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nägemisvõime määratlemiseks täpseid mõõteskaalasid, kuid järeldusi saab siiski teha. Selleks 

tuleb eristada oskusi, mis vajavad täpset nägemist, nagu näiteks liikumine. 

Nägemispuue haarab nägemisorganit kui tervikut ja kirjeldab nägemisorgani funktsioone, 

näiteks nägemisteravuse, vaatevälja, binokulaarse nägemise, värvitaju ja pimedas 

nägemisvõime vähenemist. 

Nägemisteravus on silma võime eristada vaadeldavaid esemeid ja objekte nende vormi ning 

mõõtmete järgi. Normaalne nägemisteravus on 1,0 ja normaalse vaatevälja ulatuvus 180 

kraadi. 

Nägemispuude põhjuseid on mitmeid. Puue võib olla kaasasündinud või haiguse või trauma 

tagajärjel tekkinud. Eristatakse tsentraalse ja perifeerse nägemise, valgus- ja värvustaju, 

binokulaarse nägemise (kahe silma koosnägemine) ja akommodatsiooni (silmade kohanemine 

vaatamiseks erinevatele kaugustele) hälbeid. Loetletud hälvetega võivad kaasuda 

nägemisteravuse langus, vaatevälja kitsenemine, pimesus, topeltnägemine, ruumitajuhälve, 

värvustajunõrkus vms. Rahvusvahelises ulatuses on nägemispuude peapõhjusteks katarakt, 

trahhoom ja glaukoom. Viimasel ajal suureneb diabeedi ja vananemise tõttu tekkinud silma 

võrkkesta keskosa degeneratsiooni osatähtsus. Eestis on nägemispuude peapõhjusteks kõrge 

lühinägevus, nägemisnärvi atroopia ja glaukoom. 

Nägemistaju erinevad osised võivad olla erinevalt kahjustatud. Seega on ka nägemispuudel 

väga erinevaid väljendusvorme, mis ulatuvad erineval tasemel olevast nõrgaltnägevusest kuni 

täieliku pimeduseni. Piir "pimeda" ja "vaegnägija" vahel on aga libisev, kuivõrd optilised 

abivahendid ja nägemistreening teevad paljud täpsust nõudvad tegevused ja lähitööd 

võimalikuks ka väga väikese nägemisjäägiga vaegnägijatele. Nägemispuue võib väljenduda 

nägemise ühe või ka mitme komponendi samaaegses kahjustuses, näiteks nägemisteravuse 

puue, vaatevälja puue ja nn kanapimesus, mille puhul inimene ei näe hämaras. 

Inimesi, kellel esineb mitu puuet, sealhulgas ka nägemispuue, nimetatakse 

nägemisliitpuudelisteks. Sellisel juhul tuleb nägemispuudespetsialistidel teha koostööd teiste 

spetsialistidega. 

Eestis kasutatavad mõisted 

• Nägemispuudega inimene – inimene, kelle nägemine on alanenud sel määral, et see 

takistab tema arengut, õppimist, tööelus osalemist ning igapäevase elu toimetuste 

sooritamist. 

• Vaegnägija – inimene, kelle nägemisteravus on prillidega korrigeerituna paremini 

nägeval silmal alla 0,3 ja/või kelle vaateväli on kitsam kui 30 kraadi. 

• Pime – inimene, kelle nägemisteravus paremini nägeval silmal koos korrektsiooniga on 

alla 0,05 ja/või vaateväli kitsam kui 10 kraadi. 

• Praktiliselt pime – inimene, kes kasutab pimedate tehnikat, kellel on aga säilinud 

nägemisjääki sel määral, et ta saab seda kasutada igapäevases elus (nägemisteravus alla 

0,02). 

• Täispime – inimene, kes ei näe valgust. 
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Tunnustatuima nägemispuude klassifikatsiooni on koostanud Maailma Terviseorganisatsioon. 

Selles on nägemispuudega inimesed jaotatud viide rühma. Kolme esimesse rühma kuuluvad 

vaegnägijad, kahe viimase kohta kasutatakse sõna "pimedad". Klassifikatsioon on koostatud 

nägemisteravuse ja vaatevälja ulatuse põhjal: 

• Mõõdukas vaegnägemine on inimesel, kes on võimeline lugema peaaegu normaalse 

kiiruse ja kaugusega, vajab seejuures aga abivahendeid. Tema säilinud vaateväli on alla 

60 kraadi, nägemisteravus aga 0,3-0,1. 

• Raske vaegnägemisega inimene on võimeline lugema ja kirjutama abivahenditega, kuid 

teeb seda nägijaist aeglasemalt. Üldine nägemine pole piisav, kuid seda saab kasutada. 

Neil on säilinud nägemisteravus 0,1-0,05, vaateväli 20-10 kraadi. 

• Kolmanda rühma vaegnägija puhul on lugemine ja kirjutamine vähetulemuslik. See 

õnnestub ainult eriti tugeva motivatsiooni korral ning abivahendeid kasutades. See 

rühm inimesi kasutab täpselt ühte punkti suunatud nägemist. Ka üldine nägemine võib 

olla muutunud ebaadekvaatseks, kuid on siiski kasutatav eelkõige tuttavas ümbruses 

liikumisel ja samaaegselt teisi tajuaistinguid kasutades. Säilinud nägemisteravus on 

0,05-0,02, vaateväli 10-5 kraadi. 

• Neljandasse rühma kuulujad on praktiliselt pimedad. Tavaliselt ei saa nad oma nägemist 

kasutada, sest eristavad ainult valgust. Nende nägemisteravus on alla 0,02, vaateväli alla 

5 kraadi. 

• Viienda rühma moodustavad täiesti pimedad, kes ei erista ka valgust. 

 

 

6.3 Ligipääsetavus kuulmispuude korral 
 

Hinne Kokku 

Halb, 
hinne 1-3 8 

Rahuldav, 
hinne 4-6 14 

Hea, 
hinne >7 4 

Grand 
Total 26 
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Käesolevas analüüsis on hinnatud 26 objekti. Olgugi, et Ehitusseadustiku järgi  tuleb arvestada 
puudega inimeste erivajadusi, on tänu aastatel 2015-2018 (suvi) valitsenud seadusandlikule 
vaakumile ehituslike invanormide osas – rõhuvas enamikus projektidest kuulmispuudega 
mitte arvestatud (v.a. ainult Paksu Margareeta arendamise projekt, kuigi ka see 
mööndustega). 
Siinjuures on oluline aru saada, et puue ei tähenda ainult välist ja nähtavat puuet. Kui nähtava 
puudega inimeste jaoks on püütud midagi ära teha, siis nähtamatu puudega inimeste vajadusi 
ei ole siiamaani arvestatud. 
Esimene normdokument vaegkuuljate olukorra parandamiseks sellel teel oli 03.06.2018 a. 
juunis kinnitatud MKM määrus Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele. 
Tasub märkida, et kuulmispuudega arvestamine ei ole mitte ainult Põhjala riikide teema, kus 
sotsiaalsed toetused on helded, vaid analoogseid dokumente ja programme on vastu võetud 
ka riikide poolt kus sotsiaaltoetuste süsteem ei ole sugugi sedavõrd helde nagu Põhjala 
riikides. Siinjuures tasuks eeskujuna tuua Ameerika Ühendriike, Kanadat, Austraaliat ja 
Suurbritanniat. 
Võiks küsida, et miks on suured riigid läinud seda teed, et on vastu võetud programmid 
vaegkuuljate olukorra parandamiseks. Vastus on lihtne – rohkema või vähema 
kuulmislangusega on iga seitsmes inimene meie hulgast. Eesti rahvaarvu arvestades, teeb see 
ca 170 000 inimest. Niivõrd suure hulga inimeste huvidega mittearvestamine või 
tarbimisturult tõrjumine hakkab varem või hiljem ühel või teisel viisil kätte maksma. Siin võib 
näiteks tuua kasvõi vaegkuuljatele kohandatud linnatranspordi Londonis, kohandatud teatrid 
Rootsis, Taanis ja mujal, Melbourne lennujaama Austraalias, lugematul hulgal kinosid, 
piletimüügikassasid, lifte, ootesaale. 
Eestis ei ole veel seda olukorda taibatud. Meil on küll häid näiteid Eesti teatritest, kes on 
kohandanud teatrisaale vaegkuuljatele ja ka Tallinna linn, kes on asunud tegevusmajade ja 
sotsiaalsete objektide kohandamisele vaegkuuljate jaoks. Aga olukord ei ole kaugeltki hea. 
On kahju, et äsja valminud või siis lähitulevikus valmivad objektid, mille rahastus on 
otsustatud, aga projektid on valminud enne 2018 aasta juunit – ei arvesta sugugi vaegkuuljate 
erivajadustega. 
Küsides milliseid probleeme lahendatakse vaegkuuljate kohandustega – võib vastata üsna 
üldiselt – vaegkuuljad elavad meiega samas inforuumis, kus heli või kõne edastatakse 
erinevate meediumide abil – olgu see siis kahe inimese omavaheline kõne või siis näiteks 
televiisorist, raadiost, valjuhääldist või kõlaritest tulev. Vaegkuuljate probleemid algavadki 
sellisel kujul tuleva info kättesaadavaks tegemisel. 
Vaegkuuljatele on väga kasulik, kui info edastatakse tekstilisel kujul,  nagu näiteks suunaviidad 
ja infotahvlid avalikus linnaruumis. Millest oleks suur kasu mitte ainult vaegkuuljatele vaid ka 
täiesti tavalistele inimestele, linna külalistele ja turistidele. 
Vaadeldud väljakute ja teede juures, hoolimata oma mitmemiljonilistest maksumusest ei 
olnud sellega arvestatud või oli see lahendatud ebapiisavalt.  Samas suunaviitade või ka mõne 
suunaviitade puu vms vormi või infotahvli tegemine ei maksa sellist suurusjärku summade 
juures midagi. 
Positiivsete eranditena suunaviitade ja infotahvlite osas võib ära tuua Väike-Maarja 
(infotahvlid), Lottemaa tee rekonstrueerimise (suunaviidad olemas, tuleb ainult loogilisemalt 
panna, vältimaks mitmetimõistetavust), Rakvere Pika tänava arenduse ja RMK õpperajad. 
Ülejäänud väljakutel ja teedel polnud neid projektis olemas või siis ka puudusid valmisehitatud 
objektidel. 
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Keskuste osas oli olukord veidi parem, positiivsete näidetena saame ära tuua 
Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse, Vastseliina piiskopilinnuse, Rõuge Ööbikuoru 
arenduse, Suure Munamäe arenduse, Liikluskasvatuse keskuse, Wow keskuse ja Paksu 
Margareeta arenduse. 
Suunaviitade ja infotahvlitega saame edastada vaegkuuljale olulist infot piirkonna (infotahvlid) 
või siis lähiümbruse tähtsamate objektide (Riigihoone, turg, bussijaam, kirik vms kohta). 
Sellega aitame kaasa vaegkuulja orienteerumisele lähikonnas, kes muidu peaks hakkama teed 
küsima (johtuvalt puudest võib see olla raske), ümbruskonnas ekslema või siis kasutama 
mobiili GPS rakendust vms. 
Nagu eelpool öeldust – meediumide abil info edastusest välja tuli – tuleb infopunktides, 
kassades, tegevuskeskustes – heli/kõne edastusel samuti vaegkuuljatega arvestada. Siin on 
kaks peamist teed – kõneldu  edastamine tekstilisel kujul – kas siis subtiitritena 
videoklippide/saadete puhul või siis vaegkuuljate kohanduste (silmusvõimendid ja nende 
helipüüdesüsteemid) installeerimisega. Siinjuures tulevad mängu ka ümbritsevas inforuumis 
valitsevad müra ja kajatingimused – mõlemad halvendavad vaegkuuljatel räägitavast kõnest 
arusaamist. Kui ümbritsev mürafoon ületab 70 dB on vaegkuuljal ka abivahendiga 
(kuuldeaparadiga) kõne kuulmine võimatu. Samuti tuleb arvestada sellega, et efektiivne 
kuulmise kaugus vaegkuuljate puhul, kes kasutavad individuaalseid abivahendeid (siinjuures 
on mõeldud kõneleja kaugust vaegkuuljat) ei ole rohkem kui 2-3 meetrit. 
Kui väljakute või teede osas ei ole tegemist meediumide abil edastatava infoga (v.a. vbl 
reklaamid elektroonilistel stendidel), siis tegevuskeskuste puhul on tegemist väga olulise 
kohandusega vaegkuuljate jaoks. Kui neid ei ole, ei tule ka inimesed neisse keskustesse, seda 
momenti tasub ka rahajagajatel ja –kasutajatel arvestada – kas me soovime 1/7 tarbijaturuga 
mitte arvestada. 
Siinjuures tuleb nentida, et keskuste osas on ainult üks näide – Paksu Margareeta arendus, 
kus on püütud vaegkuuljate vajadustega arvestada. Ülejäänud keskustes ei olnud seda ei 
projektis kirjas ega ei olnud sellega arvestatud ka realisatsiooni tasemel. Kahjuks on ka Paksu 
Margareeta arenduses piirdutud kohanduse tegemisega kassades, mitte ekspositsiooni alal. 
Kuigi viimane oli esialgses projektis kirjas, on sellest väidetavalt rahapuudusel loobutud, kuigi 
arvestades antud juhul saadud raha hulka Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist on see 
põhjendus täielik nonsens. Siinjuures võiks ära tuua ühe kassa orienteeruva kohanduse 
maksumuse, mis koos paigaldusega olenevalt kasutatud tehnikast oleks ca 600-900€. 
Mis puudutab ettepanekuid ja soovitusi eurotoetustest kaasrahastatud meetmetes ja 
projektides, siis need on ära toodud aruande punktis 5. 
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6.4 Ligipääsetavus intellektipuude korral 
 

Hinne Kokku 

Halb, hinne 
1-3 8 

Rahuldav, 
hinne 4-6 14 

Hea, hinne 
>7 4 

Kokku 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intellektipuude ligipääsetavus on kõikidest puudeliikidest kõige subjektiivsem ning seda 
hinnata on kõige raskem. Siiski nagu tabelist ja graafikult näha, on head ligipääsetavust 
intellektipuude korral vähe, domineerib mitte- või vähene arvestamine. Siiski paistsid silma 
mitmed keskused (Liikluskasvatuse keskus, Paks-Margareeta, RMK matkarajad jt), kus palju 
informatiivset ja selgitavat materjali. 
 

Intellektipuudega inimese jaoks on oluline saada nii selget ja lihtsalt mõistetavat 
informatsiooni kui võimalik. Intellektipuudega inimesel on teistega võrreldes raskem uusi 
teadmisi omandada, üldistada ning varemõpitut uutes olukordades kasutada. Tema 
kohanemisvõime võib olla oluliselt madalam. Kindlaks määratud ja kergesti arusaadav märkide 
kogum viib intellektipuudega inimesed punktist A punktini B väga edukalt. 
Soovitame  kasutada asukohale viitavaid nooli, viitasid, näiteks kus asub tualett, erinevad 
osakonnad, saalid jne (näitel viidad Eesti Töötukassas). 
 

     
 

Halb, hinne 1-
3

8%

Rahuldav, 
hinne 4-5

73%

Hea, hinne 7-
8

19%

INTELLEKTIPUUDE LIGIPÄÄSU HINNE 
OBJEKTIDE LÕIKES, 26 OBJEKTI
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Intellektipuudega inimese kohanemisvõimet aitab soodustada ka meeldiv miljöö. 
Sisekujunduses soovitame ohtralt kasutada ohtralt taimi, lilli jms sisekujunduselemente. 
Positiivsete näidetena tõstaks antud tööde puhul esile Valgehobusemäe suusa- ja 
puhkekeskuse, Vastseliina piiskopilinnuse, Rõuge Ööbikuoru arenduse, Suure Munamäe 
arenduse, Liikluskasvatuse keskuse, Wow keskuse ja Paksu Margareeta arenduse ja RMK 
matka-õpperajad, kus esineb enim selgitavat, illustreerivat materjali, selgeid ja üheselt 
mõistetavaid suunaviitu, kus on loodud meeldiv miljöö roheluse, sisekujunduse ja muude 
elementidega, kus loodud võimalus tajuda esitletavat, objekte läbi erinevate meelte. 
 

  
  
Selge keel ja arekeel ehk lihtne keel 

 

Selge keel on selline keel, mis on muudetud keskmisele inimesele arusaadavaks. Selgest 

keelest on eemaldatud ebavajalik keerukus, kuid alles on jäetud stiil. See on lugejakeskne 

keel. Eristada tuleb selget keelt (ingl plain language) ja arekeelt (ingl simple language). Selge 

keel on kõigile ühiskonna liikmetele mõeldud lihtsa ja selge vormiga ühemõtteline 

keelekasutus.  

Arekeel on lihtsustatud, kergloetav ja  -mõistetav keel (näiteks arengupuudega inimeste 

tarvis). 

Selge keel ei ole lihtsustatud keel. Selgelt väljenduda on tavaliselt raskemgi, sest ametlikult 

tekstilt eeldatakse enamasti keerukat väljenduslaadi, mis justkui lisab sõnadele kaalu. Selge 

keel on kantseleikeele vastand ning sellel on pikk traditsioon. Selge keel ei seisne üksnes 

arusaadavas sõnavaras ja lausestuses, vaid see puudutab laiemalt kogu teksti ülesehitust – 

visuaalset külge, loogikat, aga ka teksti katsetamist tarbija peal. 

 

Rohkem informatsiooni leiab Euroopa projektist Pathways Lifelong Learning, kus eestikeelseid 

materjale „informatsiooni kättesaadavus lihtsas keeles“ töötas välja Eesti Vaimupuudega 

Inimeste Tugiliit. http://www.inclusion-europe.com/pathways2/en/outcomes 

 
Soovitused Intellektipuudega inimestega suhtlemisel: 
• Pea meeles, et sa räägid täiskasvanutega, mitte lastega! 
• Kui intellektipuudega inimestel on midagi, millest nad tahavad rääkida, anna neile selle jaoks 
aega. 
• Vasta kõigile küsimustele lihtsalt mõistetavas keeles. 
• Kui vastad küsimusele, tee kindlaks, kas sinu vastusest saadi aru. 

http://www.inclusion-europe.com/pathways2/en/outcomes
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• Võta tõsiselt nii seda, mida intellektipuudega inimesed räägivad kui ka seda, kuidas nad seda 
räägivad. 
• Lase intellektipuudega inimestel oma lause lõpetada ka siis, kui see võtab kaua aega või kui 
sellest on raske aru saada. Ära lõpeta nende asemel nende lauseid. 
• Tee kindlaks, et sa said aru, mida inimesed rääkisid. Korda neile oma sõnadega seda, kuidas 
sina nende jutust aru said ja küsi, kas see mõte on see , mida nad tahtsid öelda. 
 
Ettepanekud ja soovitused 

• Audiovisuaalsete ekspositsioonide presenteerimine ning ekspositsiooni ettevalmistamine 

arvestades intellektipuudega inimeste vajadusi: tunnetele ja meeltele rajanevad 

metoodikad, esemelise- või piltkommunikatsiooni kasutamine, lihtsustatud keel jpm. 

• Tutvumine intellektipuudega inimestele väljatöötatud kirjanduse ja teabematerjalidega 

(valmistatud piltkeeles, lihtsustatud keeles jm). LIHTNE REEGEL – mitte abstraktselt ja 

teoreetiliselt vaid lihtsalt ja praktiliselt – kogeda, tajuda ja nautida!  

• SELGE KEEL JA LIHTSUSTATUD KEEL Lisaks lihtsustatud keelele saab kasutada piktogramme 

ja lihtsustatud viipekeelt. 

• Ealine kohtlemine. Ealisus, arvestada tuleb inimeste tegelikku vanust, mitte IQ järgset 

(elukogemus on elatud aastate arv). 

• Vahe on bürood külastades kasvatamatul käitumisel ja siiralt väljendatud rõõmul ja huvil  

(intellektipuudega inimestel puudub oskus tundeid varjata). 

• Haridusprogrammide tegevused on jaotatud osadeks – teoreetiline osa peaks vahelduma 

praktilisega,  osade pikkus  ei tohiks ületada 10 minutit.  

• Lihtsustatud keel ei ole „pudikeel“. 

• Piltlik materjal saab olla ka lihtsustatud ( mitte korraga palju detaile, normaalne suurus). 

• Piktogrammid ruumide ustel aitavad vältida segadust. 

 
 
Psüühikahäirega (PH) klientide erivajadused 
Psüühikahäire puhul on tegemist rohkemal või vähemal määral alanenud õppimise ja 
keskendumise võimega. Esitada infot lühidalt ja selges, arusaadavas keeles, ühe-kahe mõtte 
kaupa. 
Positiivsed emotsioonid tekitavad seose infoga, mis on psüühikahäirega inimeste puhul eriti 
oluline. Pildid peaksid looma hoolimise, tähelepanu ja turvalisuse tunde. Psüühikahäirega 
inimesed reageerivad ennekõike läbi emotsioonide, mitte faktiinfole. 
Psüühikahäirega inimeste ühisnimetaja on ülitundlikkus ja ennekõike tajutavatele 
emotsioonidele. Kõrgendatud valvsus ja tähelepanu, kui info ja info edastajad ei hooli, on 
ükskõiksed, räägivad „omas keeles“.  
Toataimed, soojade toonide kasutamine kujunduses on õdusust loov, mugavus ja 
heaolutunne on psüühikahäire korral väga oluline. 
 
• Audiovisuaalse meedia puhul ei tohiks sildid-kaadrid vahelduda liiga kiiresti. Helitaust peaks 
olema rahustav ja leebe. Ei tohiks aktiveerida, ega ärritada. 
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• Keelekasutus peab olema lihtne ning tavainimesele mõistetav, mitte ametialane! Slaididel ja 
infotekstides kasutada lihtsaid rahvapäraseid sõnu (nt rehabilitatsioon = taastumine). 
 
• Iga kommunikatsiooniakt peab ehitama inimlikku silda, looma inimlikku kontakti 
emotsionaalsel tasandil. 
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