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Resümee 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada millised võimalusi ja vahendeid 

tuleb luua, et erivajadustega inimesed  saaksid iseseisvalt loodusobjekte külastada. 

Kui palju on matkaradu, mida mööda on võimalik liigelda ratastooli või lapsekäruga? 

Milliseid erinevaid võimalusi erivajadustega inimeste paremaks liikumiseks 

loodusradadel on viimasel ajal välja pakutud? 

Erivajadusetaga inimestele pole mõeldud palju erilahendusi, kuna eeldatakse, et nemad 

külastavad looduskeskusi ja puhkekohti koos saatjaga. Seega hetkel ei ole veel palju 

kohti, mida oleks erivajadusega inimesel võimalik külastada ilma saatjata.  

Bakalaureuse töö on peamiselt üles ehitatud ekspertide arvamustele ning varem tehtud 

uurimuste tulemustele. Töös on toodud ka näiteid mujalt maailmast, mida saab 

erivajadustega inimeste heaks teha. Analüüsi kokkuvõttena on tehtud autoripoolsed 

järeldused ning probleemide lahendusvõimalused. 

Üheks lahendustest pakun „Universaalse disaini“ kasutamist. Universaalne disain on 

toodete ja keskkonna planeerimise ja kujundamise strateegia, et tagada kaasav ühiskond 

ning võrdsed võimalused ja osalemine kõigi jaoks (Mace, Hardie, Place 1991). 

Järeldus sellele tööle on, et puhkealadel on universaalse disaini põhimõtete 

rakendamiseks väga palju kasutamata võimalusi. Praktiliselt igal puhkealal saab väheste 

kuludega rakendada antud põhimõtteid.  

See annab võimaluse kõigil end mugavalt ja kindlalt tunda ning suurendada puhkealade 

ja looduskeskuste külastatavust nii erivajadustega kui ka tavakodanike poolt. 
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Sissejuhatus 

 

Eesti territooriumist märkimisväärse osa  hõlmavad metsad ja sood, looduskeskkond on 

rikas ja mitmekesine ning seega väga suur väärtus. Looduskeskkonna hea seisundi 

säilitamine ja edasine parandamine on Eesti ruumilise korralduse ja seega kogu 

majanduse arengu olulisi baastingimusi (Üleriigiline Planeering, 2010).  

 

Looduses liikumine on Eestis muutunud üha populaarsemaks. Väga paljudesse 

loodusväärtuslikesse kohtadesse on rajatud kõnni- ja laudteid ning matkaradu. Kuid kas 

need pakuvad võimalusi ka erivajadustega inimestele?  

 

Igaühel meist on õigus osa saada Eestimaa looduse pakutud võimalustest. Loodus 

maandab stressi ja tasakaalustab. Paraku võib väita, et vähemalt kümnel protsendil 

elanikkonnast ei ole võimalik kõigest pakutavast osa saada. Iseseisvus ja võrdsed 

võimalused on väljendid, mida kuuleb tänapäeval üsna sageli, seepärast peakski erinevate 

rajatiste projekteerimisel mõtlema kõigile. Ometi tuleb mõningatel inimesed loetletud 

võimaluste eest rohkem pingutada kui teistel. Erivajadustega inimesi on kõikjal maailmas 

ja igas ühiskonnakihis.  

 

Inimeste põhivajaduste – elukoht, töökoht, haridus, teenused ning puhkus – parem 

ruumiline tagamine igas Eestimaa paigas on võimalik läbi liikumisvõimaluste ja 

keskkonnakvaliteedi parandamise ning inimeste valikuvõimaluste suurendamise teel 

(Üleriigiline Planeering, 2010). 

Millised on võimalused olukorra parandamiseks? 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, millised on võimalused, et parandada 

olukorda erivajadustega inimestele looduses viibimiseks. Palju on matkaradu, mida 

mööda on võimalik liigelda ratastooli või lapsekäruga? Milliseid erinevaid ettepanekuid 

erivajadustega inimeste paremaks liikumiseks loodusradadel on lähiajal välja pakutud? 
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Bakalaureuse töö on peamiselt üles ehitatud ekspertide arvamustele. Autor võrdleb selles 

valdkonnas varem tehtud uurimuste tulemusi, ning lõpetuseks teeb omapoolsed 

järeldused ning pakub lahendusi.  
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1. Erivajadustega inimeste vaba aja veetmise võimalused Eestimaa 

looduses  

 

Loodus on väärtus, mis on inimeste elukvaliteedi seisukohalt väga oluline. Looduses 

viibimine pakub  nii puhkust kui lõõgastust. Rohealadel on suur  rekreatiivne väärtus. 

Juurdepääs loodusele avaldab positiivset mõju nii inimeste tervisele, kui ka üldisele 

enesetundele, seega tuleks püüelda selles suunas, et kõik inimesed saaksid võimaluse 

looduses viibida.  

 

Laudteede rajamisest on viimasel aastakümnel saanud laialtlevinud puhkemajanduslik ja 

kaitsekorralduslik meede. Sellega on loodud küllalt hea  ligipääs varem häirimisvabadele 

põlislooduse aladele.  

Eriti oluline on jälgida suure kasutuskoormusega puhkealasid, et tagada jätkuv tasakaal 

maastike kaitse ja kasutuse vahel. 

 

Väga tähtis on loodusalade ligipääsetavus võimalikult erinevate võimetega 

kasutajatele. Tänapäeval pööratakse enam tähelepanu lastele, eakatele ja erivajadustega 

inimestele, sihtrühmad, kelle puhul on juurdepääsetavuse nõuded suuremad. 

Rekreatsiooni positiivset ning taastavat mõju suudab täiel määral vaid ära kasutada 

inimene, kellel on võimalus valida endale sobiv looduslik piirkond, mis vastaks tema 

vajadustele. 

 

Enim võimalusi looduses viibida on loodud RMK (Riiklik Metsamajandamise Keskus) 

aladele. On ehitatud matkaradu, rabadesse laudteid, vaatetorne, telkimiskohti, lõkkeplatse 

ning metsamajakesi. Lisaks veel eraettevõtjate poolt loodud turismitalud, puhkemajad, 

seikluspargid, loodusmatkad, jahi – kala ning taimeturism jne.  

Kuna valdav enamus loodusradasid ja puhkekohti kuulub RMK-le siis on kõige 

mõistlikum ka tugineda  nendel läbiviidud uuringutele.  
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Autor tugineb kolmele uuringule ja mitmele testile ning võtab arvesse Tallinna 

Liikumispuuetega inimeste koostatud auditeid. Esiteks Larissa Jakovleva koostatud 

magistritöö „Universaalse disaini põhimõtete rakendamine RMK loodusaladel” 

uuringule, mis on läbi viidud aastal 2010 RMK looduskeskuste juures. 

 

Teiseks Piret Pungase (Tallinna Ülikooli teadur, Tartu Ülikooli doktorant ning MTÜ 

Peipsi Koostöökeskuse projektijuht ja loodushariduse spetsialist) 2009.a uurimistööle, 

kus keskendutakse vaegnägijaile ja infotahvlitele loodusradadel. 

 

Kolmandaks Aigi Irs`i koostatud uuring Erivajadustega inimeste kohta (2010). 

 

Teste viisid läbi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu kaardistajad liikumispuudega 

inimeste ligipääsetavuse projektis. Uurimuste käigus on püütud silmas pidada, et valimis 

oleks võimalikult palju arvamusi.  

 

On loodud ka veebilehet:  http://liikumisvabadus.invainfo.ee  mille ülesandeks on 

pakkuda liikumispuudega inimestele Eestist, samuti külalistele piiri tagant infot 

liikumisvõimalustest Tallinnas ja projekti edenedes kogu riigis. Takistusteta liikumine 

pole oluline üksnes ratastooli või muid liikumisabivahendeid kasutavale inimesele, ka 

lapsevankriga ema või lihtsalt vana inimene jääb nõutuks järsu trepi või raskelt avaneva 

ukse ees. Eeskätt kogutakse infot ühiskondlike, riiklike ja turismiobjektide 

ligipääsetavusest.  

 

Leht on tehtud eesti-, inglise ja soomekeelseks, et anda huvipakkuvat infot lisaks 

inimestele Eestist ka lähinaabritele ja külalistele kaugemalt. (Eesti Liikumispuuetega 

Inimeste Liit) 
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 1.1 Olukord Eestis 

 

Nõukogude Liidu ajal ei olnud puuetega inimesed ühiskonnas soositud. Praegusaja 

inimesed hakkavad tasapisi harjuma tõsiasjaga, et meie hulgas elab suur hulk erinevate 

erivajadustega  inimesi. Paljudes kohtades pole vajalikke võimalusi ja abivahendeid 

puuetega inimeste teenindamiseks. Puuduvad vastava ettevalmistusega inimesed, 

kardetakse midagi valesti teha. Tuleb teadvustada, et ühiskonnas on erivajadustega 

inimesed (Irs 2010). 

 

Alates Euroopa Liiduga liitumisest on Eesti järjepidevalt parandanud suhtumist 

erivajadustega inimestesse, samuti neile suunatud teenuseid. Inimesed on kõik väga 

erinevad, kuid tihti on planeeritavates hoonetes ja aladel kasutatud keskmist 

mõõtmistulemust ja parameetreid.  

 

Järjest suurem arv noori inimesi omab mingit puuet. Tuleb parandada tingimusi, et 

pakkuda teenuseid ja majutusvõimalusi erinevate vajadustega gruppidele. Välja mõelda 

neile suunatud teenuseid ja pakette. Valdavalt vajatakse olulistesse kohtadesse 

jõudmiseks transporti ning abilise tuge, viiendik abivajajaist vajaks ehitiste ja ruumide 

kohandamist. Veidi üle kümnendikule teeb muret tänavate ja ristmike vähene kohandatus 

(Irs 2010). 

 

Samuti võib esineda erinevaid ajutisi terviseprobleeme, mis raskendavad igapäevaelus 

toimetulekut. On inimesi, kel esineb loomulikust vananemisprotsessist tingituna 

väiksemaid raskusi ja on neid, kes mingi haiguse või vigastuse tõttu teatud eluperioodi 

kestel vaid ajutiselt võimetud. Statistiliselt ei saa neid isikuid arvata erivajadustega 

inimeste hulka. Samuti ka lapsevankritega liikujaid. 

 

Eesti käsitlevad avalikele ehitistele ja aladele ligipääsetavust vaid kaks normaktiivi. 

Esimene neist on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2002. Aasta 28. 
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Novembril vastu võetud määrus nr 14: „Nõuanded liikumis-, nägemis- ja 

kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“. 

Teiseks normaktiiviks on Eesti standard EVS 843:2003 „Linnatänavad“. 

 

Vesteldes RMK Looduskeskuse juhiga sai töö autor kinnitust, et ei RMK ega ka 

omavalitsuste juhid pole universaalse disaini valdkonnas piisavalt pädevad ning vajaksid 

lisakoolitusi, et planeerida eelseisvaid projekte nii, et need oleksid ligipääsetavad 

kõikidele ühiskonna liikmetele.  

 

Samas ei saa öelda, et tehtud poleks midagi. 17. veebruaril toimunud Eesti 

Liikumispuudega Inimeste Liidu (ELIL) tänuüritusel „Aasta tegu 2011“ tunnustas liit ka 

RMK-d, kes on teinud tööd selle nimel, et loodusrajad sobiksid ka liikumisabivahendeid 

kasutavatele inimestele.  

 

Tänu vastu võtmas käinud RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul oli 

äramärgituks osutumine ootamatu ja armas üllatus. „Me ise arvame, et takistusteta 

liikumiseks on meil veel palju ära teha, aga seda toredam on, et juba tehtut on märgatud,“ 

ütles Marge Rammo. „Võtame seda tänu meeldetuletusena, et erivajadustega inimestele 

looduses liikumise taristu arendamisega tuleb jätkuvalt tegeleda.“ (RMK pressiuudised). 

 

RMK rekonstrueerib aastatel 2010-2013 Euroopa Regionaalarengu Fondi kahe meetme 

toel mitmeid erinevaid loodushoiu objekte ja nende projektide juures on võimalusel 

arvestatud ka liikumispuuetega inimeste vajadustega. „Näiteks looduskeskuste puhul 

pööratakse tähelepanu sissepääsudele, liikumisele väljapanekutel ja tualettruumidele ning 

looduses liikumise taristu puhul on olulised pääsud vaatlustornidesse ja liikumisrajad,“ 

selgitas Marge Rammo (RMK pressiuudised). 

 

Kuna Eestis on RMK põhiline loodusradade valdaja siis võiks “invainfot” kajastada 

kodulehel ka põhjalikumalt. Hetkel on objektidel vaid märge “inva võimalus“, kuid 

täpsemat selgitust olude kohta pole. Kindlasti peaks seal olema märked raja läbitavuse 
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kohta ratastoolis, möödumise võimalused, kallete suurused, invatualeti, parkimise jms 

olude kohta. 

 

Siinkohal olekski kõige suurimaks abiks just erivajadustega inimesed ise, kes saavad 

anda konkreetseid soovitusi, et juba olemasolevaid rajatisi väheste kuludega muuta 

kättesaadavamaks suuremale ühiskonna rühmale.  

 

Positiivse poole pealt märgiks, et Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Liidu koosseisus 

töötavad ka inimesed, kes tellimusel kaardistavad erinevaid objekte. Seal hulgas ka 

mitmed RMK matkaradu.  
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2. Rahvusvahelised regulatsioonid 

 

Umbes 80 miljonit inimest ehk iga kuues inimene Euroopa Liidus on kergema või 

raskema puudega. Enam kui kolmandikku üle 75aastastest inimestest vaevab puue, mis 

teataval määral piirab nende tegevust. Need näitajad omavad suurenemise tendentsi, sest 

ELi rahvastik vananeb. Enamik neist inimestest ei saa sageli ühiskonnaelus ja 

majandustegevuses täielikult osaleda – seda nii füüsiliste kui ka muude takistuste, aga ka 

diskrimineerimise tõttu (Euroopa komisjoni pressiteade). 

 

Puuetega inimeste õigused on olnud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ja teiste 

rahvusvaheliste organisatsioonide tähelepanu keskmes pikema aja jooksul. 1981, 

rahvusvahelise puuetega inimeste aasta kõige tähtsamaks tulemuseks oli puuetega inimesi 

käsitlev ülemaailmne tegevusprogramm. Nii puuetega inimeste aasta kui ülemaailmne 

tegevusprogramm rõhutasid puuetega inimeste õigust samadele võimalustele kui teistel 

kodanikel, samuti võrdsele osasaamisele elutingimuste paranemisest majandusliku ja 

sotsiaalse arengu tagajärjel (Puuetega inimestele…). 

 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile alla kirjutades ja seda ratifitseerides on 

EL kohustunud looma tõketeta Euroopa. Komisjon võttis konventsiooni kohaselt 2010. 

aastal vastu ulatusliku strateegia, et luua aastaks 2020 tõketeta Euroopa puuetega 

inimestele (Euroopa komisjoni pressiteade). Euroopa ligipääsetavuse akti 

ettevalmistamisel on Euroopa Komisjon viinud läbi avaliku konsultatsiooni ning 

kasutanud liikmesriikide varasematest aruannetest saadud infot, otseselt teksti 

koostamisse või sellekohastesse aruteludesse ei ole Eesti kaasatud.  

 

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010 – 2020 kohaselt teeb Euroopa Komisjon 

koostööd liikmesriikidega, et kõrvaldada takistused tõketeta Euroopa saavutamiselt. 

Puuetega inimeste täielik osalemine sotsiaalses ja majanduselus on hädavajalik, kui me 

tahame, et ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu Euroopa 2020. aasta 

strateegia õnnestuks. Kõiki kaasava ühiskonna loomine avab ka uusi turuvõimalusi ja 
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soodustab uuendustegevust. Vananevate tarbijate üha suurema arvu tõttu on ka 

ettevõtjatel suur surve teha tooteid ja pakkuda teenuseid, mis on kõikidele kättesaadavad. 

Poliitilised ja reguleerivad raamistikud ning toote- ja teenusearendus ei peegelda 

puuetega inimeste vajadusi õigesti. Paljud kaubad ja teenused ei ole piisavalt 

kättesaadavad ning mitmed avaliku kasutusega ehitised ei ole ikka veel piisavalt hästi 

juurdepääsetavad. (Euroopa Puuetega Inimeste Strateegia) 

 

„Juurdepääsetavus” tähendab, et erivajadustega inimesed pääsevad füüsilisele 

keskkonnale, teabele, transpordile, kommunikatsioonitehnoloogiale ja                   -

süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi teistega samadel alustel. 

Kõikides nendes valdkondades on ikka veel suured takistused. Strateegias uuritaks 

õigusliku reguleerimise põhimõtetele toetudes, kas oleks võimalik kehtestada eeskirju, 

millega tagataks toodete ja teenuste kättesaadavuse (Tallinna ligipääsetavuse audit).  
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3. Erivajadustega inimestele juurdepääsu tagavad meetmed 

 

Erivajadusetaga inimestele pole mõeldud palju erilahendusi, kuna eeldatakse, et nemad 

külastavad looduskeskusi ja puhkekohti koos saatjaga. Sissepääsud on enamikel juhtudel 

kitsad ja astmega ning pole mõeldud kõikidele külastajatele, loodusrajad pole selgelt 

piiritletud. Teed osaliselt väga kitsad ja ebatasased, mis ei sobi ei ratastooli ega 

lapsevankritega liikujale. Isegi koos saatjaga liikudes on keeruline ja raske paljudes 

olukordades. Kaldteed pole samuti ohtuse mõttes piiratud, nendele pole turvaline astuda, 

tekkib komistamise- või libastumisvõimalus. 

 

Tulemus, mida on iseloomustatud üldiselt kasutajasõbralikuna, on sageli tegelikult 

mõeldud vaid teatud spetsiaalsetele klientidele ja kasutajagruppidele. Arvestamata, et 

kõigil inimestel on erinev pikkus, kaal, liikumis-, nägemis-, ja kuulmisvõime. Ning 

eelpoolmainitud võimed võivad ka aja jooksul muutuda.  

 

Avalikud tualetid on probleemiks kõikjal Eestis. Suurim on probleem just looduses 

liikudes. Üldiselt suuremates hotellides on invatualetid olemas, kuna seal on arvestatud 

ka liikumisvaegusega klientidega. 

Puhkealade piknikukohtades on praktiliselt võimaltu ratastooliga laua ääres istuda.  

Informatsiooni edastus rajal peaks olema arusaadavam kõikidele. Hetkeseis on selline, et 

info on kättesaadav vaid tekstilisel ja vähesel määral ka pildilisel kujul. Keeltest vaid 

eesti- ja inglise keelt valdavatele inimestele. Puudub täielikult pimekirja kasutus. Seega 

nägemispuudega inimestel polegi muud võimalust kui kasutada kõrvalist abi (Jakovleva 

2010). 

 

Õpperadade infotahvlid peaksid olema kättesaadavad kõigile huvilistele ja kutsuma 

lugema. Uurimuse tulemusena selgus aga, et potentsiaalsel teabetahvlite lugejal peaks 

eelduste kohaselt olema:   

●pikkust vähemalt 1,5 m, 

● iseseisev liikumisvõime, 
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● väga hea silmanägemine, 

● professionaalsel tasemel teadmised botaanikast ja zooloogiast, 

● väga hea kujutlusvõime, et manada tekstikirjelduste põhjal silme ette taimi, loomi, 

ökoloogilisi protsesse jmt., 

● eesti keele oskus (siiski, umbes pooled tekstid olid tõlgitud ka inglise keelde) 

Samuti on mõistetav infotahvlite aluspostide kõrgus: võimalikud üleujutused ja radade 

mugavam hooldus on vast peamised põhjused. Kõrgemaid poste saab kasutada ka 

maastikumärkidena: neil on suur tähtsus inimestele, kes ei tunne end metsas või rabas 

kuigi koduselt ( Pungas 2009). 

 

Paljude tekstide osas on määrav  tekst ise, selle fakti- või mõisterohkus. Eelkõige 

muudavadki teksti keeruliseks erialaterminid, kui neid ei ole lähemalt selgitatud. Samas 

peaksid matkaradade tekstid olema arusaadavad ka neile, kes ei ole loodusega sinasõbrad.  

Ka ühistransport on probleemiks. Bussid ei ole üldiselt ratastoolis sisenetavad, seega 

tuleb transpordivahendi teenindavat meeskonda oma vajadustest teavitada. Kaldteed on 

pigem haruldus kui reegel (Pungas 2009). Siiski on käesolevast aastast kasutusel uued 

rongid, kuhu sisenemine on abivahendiga võimalik.  

 

Arko Vool, kes on ELIL (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu) kaardistaja 

liikumispuudega inimeste ligipääsetavuse projektis testis Pääsküla matka-õpperada.  

2007. aastal ehitama hakatud Pääsküla õpperada on nelja kilomeetri pikkune, millest 2,4 

kilomeetri ulatuses on laudteid, mitmeid purdeid ja platvorme, samuti infotahvlid. 

Õpperaja äärde on paigutatud infotahvlid, mis tutvustavad raba geoloogilist arengut ja 

ajalugu, ülevaate saab mudase põhjaga veekogus esinevatest veetaimedest, -lindudest ja -

putukatest, aga ka olulisematest rabataimedest ja marjadest. 

Raja kirjelduse juures väidetakse, et projekti juures arvestati ka liikumispuudega 

inimestega. Inva- ja lasterada kulgeb suures osas mööda pinnatud teed ja on tervenisti 

(koos platvormidega) läbitav lapsevankri ja ratastooliga. (Tiik 2010). 
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“Samas miks paljudes kohtades on laudteed 3 planguga ( joonis 1), kui piisaks 4 (5) 

lauast ja saaksid ka ratastoolis ja lapsevankritega inimesed turvaliselt ja ohutult õpperada 

läbida. Õnneks või kahjuks, testi käigus lapsevankriga jalutajaid ega ratastoolis liikujaid 

vastu ei tulnud. Mõned matkajad astusid lihtsalt eest ära sohu” (Tiik 2010). 

 

         

Joonis 1.  Arko Vool testimas Pääsküla õpperada. 

 

Probleemideks on näiteks ka siseruumid, neis sisalduv  mööbel ja tööpinnad, linkide ning 

lülitite asukohad ja kõrgus. Kuna valdav osa  puuetega inimestest on ka liikumispuudega, 

siis suurimat kohandamist elukeskkonnas vajaksid trepid, ukseavad, lävepakud mis 

peamiselt takistavad puuetega inimeste turvalist iseseisvat liikumist. Kui näiteks 

majutuskohtades on sellistele kitsaskohtadele tähelepanu pööratud, loodud vastavad 

tingimused, siis on suur tõenäosus, et puuetega inimesed külastavad just sellist ettevõtet.  
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3.1. Võrdsed õigused 

 

Erivajadustega inimeste jaoks on teistega võrdne olemise tunne ülitähtis. Ühiskonnaelus 

on see paraku raskendatud. Selleks, et tagada erivajadustega inimestele võrdsed 

võimalused igas eluvaldkonnas, on vajalik tagada neile ligipääs füüsilisele keskkonnale, 

infole, rajatistele ning teenustele. Seda nii ruumides sees, kui ka ruumidest väljaspool 

(Puuetega inimestele…). 

 

Puuetega inimesed vajavad mõnikord ühiskonnalt enam tuge saavutamaks samu 

elutingimusi kui teised ühiskonna liikmed. Seda toetust ei tohi vaadelda kui privileegi, 

vaid see on inimõigus (Invapoliitika planeerimise…). 

 

Võrdsete õiguste printsiibist tuleneb, et kõigi inimeste vajadused on võrdsed tähtsusega, 

et need vajadused peavad olema ühiskonna planeerimise aluseks ja et kõiki ressursse 

tuleb kasutada selliselt, et kindlustada kõigi inimeste võrdsed osalemisvõimalused.  

Riik peab algatama meetmeid osalemistakistuste kõrvaldamiseks füüsilises keskkonnas. 

Sellised meetmed oleksid: standardite ja juhiste loomine ning seadusandluste 

kehtestamine mis tahes füüsilise keskkonna, nagu elamute ja muude hoonete, 

ühistranspordi ja teiste transpordivahendite, tänavate ja muu väliskeskkonna sobivuse 

tagamiseks (Puuetega inimestele…). 

 

Riik peab tagama, et arhitektid, ehitusinsenerid ja teised füüsilise keskkonnaplaneerimise 

ja ehitamisega erialaliselt seotud isikud saaksid asjakohast informatsiooni invapoliitika ja 

kättesaadavuse tagamise abinõude kohta (Puuetega inimestele…). 

 

Ehitusstandardite ja normide väljatöötamisel tuleb konsulteerida puuetega inimeste 

kodadega. Samuti tuleb neid kaasata juba kohalike ühiskondlike ehitiste planeerimisest 

alates, et nii kindlustada maksimaalne kättesaadavus (Puuetega inimestele…). 

 



 

 

17

Turismiga tegelevad ametkonnad, reisibürood, hotellid, vabatahtlikud organisatsioonid jt. 

vaba aja või turismi korraldamises osalevad pooled peavad pakkuma oma teenuseid 

kõigile, võttes arvesse puuetega inimeste erilisi vajadusi. Selle protsessi toetamiseks tuleb 

pakkuda asjakohast koolitust (Puuetega inimestele…). 
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4. Näiteid mujalt maailmast, sotsiaalne talupidamine ja turism 

 

2005. aastal koostati Rootsi Metsaameti poolt juhend, mis on osa Rootsi-Saksa EU/LIFE 

projektist Urbanistlikud Metsad Inimestele 2001-2005.  

Selle juhendi eesmärk on pakkuda inimestele loodusaladel ja metsades paremaid 

rekreatsiooni võimalusi. Juhend on kasutusel ka teistes Euroopa riikudes.  

 

Keskendutakse urbanistlikele metsadele, mille põhiprintsiip on see, et igaühel oleks 

võrdsetel tingimustel võimalus külastada looduskeskkonda (Lundell 2005).  

Puhkealade projekteerimisel pöörati suurt tähelepanu nende paiknemisele hoonete ning 

teede suhtes ning nende suurusele. Lähtuti seisukohast, et mõne suure asemel on 

mõtekam rajada suurel hulgal väiksemaid eri karakteriga alasid, mis pakuvad 

mitmekesisemaid kogemusi. Samas väldiks selline lähenemine külastajatepoole 

ülekoormuse ja oleks ka privaatsem. Raportis on käsitletud loodusalade kujundamise 

olulisi aspekte ning määratud ligipääsetavuse tehnilised normid erinevatele loodusesse 

püstitatud rajatisele (Lundell 2005). 

 

Itaalias Iacchelli sotsiaaltalus tegeletakse sotsiaalse talupidamisega. Sotsiaalne 

talupidamine tähendab puude või muu erivajadusega inimestele loodud töövõimalust. 

Tegutsemine looduses, töö loomade või taimedega toetab erivajadustega inimeste 

elukorraldust, arengut, teraapiat, tekitab tööharjumust, aitab leida või taastada sideme 

ühiskonnaga (Raamets 2011). 

 

Seal õpetatakse ja pakutakse tööd  erivajadustega inimestele. Talu evolutsiooni käigus on 

suurenenud sotsiaalne, emotsionaalne ja moraalne väärtus. Sotsiaaltalul on 60 hektarit 

maad. 30 hektaril asuvad majutus- ja tootmishooned, restoran, turg, muuseum, 

õpperuumid, väike maneež, väike loomaaed, pargid, mänguväljakud jne. Ülejäänud 30 

hektarit asuvad eemal väiksemate maatükkidena. Kasvatatakse erinevaid aed-, juurvilju ja 

viinamarju. Viinamarjadest toodetakse oma veinitehases veini (Bürkland 2012).  
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Iacchelli sotsiaaltalu koostöös erinevate koolidega õpetavad ja teevad teavitust lastele 

alates 12. eluaastast. Sihiks on näidata ja õpetada, kuidas tuleb toit lauale. Seda 

näidatakse algusest peale, nt viljaterade külvamisest kuni leiva valmimiseni. Kõike seda 

saavad lapsed ise proovida. Kuna Iacchelli sotsiaaltalu on eraettevõtte, mitte kooperatiiv, 

siis sõltub talu erinevatest fondidest ja projektide rahastuse allikatest vähem. Seetõttu on 

neil võimalik laiemalt tegutseda erinevates valdkondades, mõeldes välja uusi väljundeid 

ja otsides erinevaid teenimisviise. Iacchelli talu tutvustaja väidab, et turism aitab 

rahastada, sotsiaalsus kaasneb sellega (Bürkland 2012). 

 

Lisaks talutoodete tootmisele ning turismile pakutakse ka sotsiaalselt mahajäänutele 

(puuetega, sõltuvustega, raskustega inimestele) töövõimalust, et nad suhtleksid ja 

areneksid. Seda eelkõige sellepärast, et töö loomadega ja taimedega aitab näiteks 

puuetega inimestel elust aru saada ja neile rõõmu pakkuda (Rohtma 2011/12). Kuid 

kindlasti aitab tekitada ka tööharjumust. Erivajadustega  inimestel on Itaalias mitmeid 

võimalusi töötada aianduses, anda oma panus ühiskonna heaks ja teenida välja palk.  

 

Itaalias on lausa eraldi seadus, mis sätestab sotsiaalse põllumajanduse tingimused – 

selline ettevõte saab maksusoodustusi, ta võib müüa oma toodangut, kuid saadud tulu 

tuleb investeerida ettevõtte arendusse (Raamets 2011). 

 

Itaalias, Garibaldi Instituudis, õpetatakse põllumajandust 14–20 aastastele noortele. Kooli 

850 õppurist sada on vaimse või füüsilise puudega, nii et neil kõigil on koolitundides 

kõrval individuaalne abiõpetaja. Tegu on piirkonna suurima põllumajanduskooliga. 

Õppimine toimub ju tavanoortega samas klassis ja sama programmi järgi. Ka Eestis 

tuntakse sotsiaalse talupidamise vastu huvi.  
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4.1. Universaalne disain 

 

Universaalne disain on toodete ja keskkonna planeerimise ja kujundamise strateegia, et 

tagada kaasav ühiskond ning võrdsed võimalused ja osalemine kõigi jaoks. Universaalne 

disain kujutab endast selliste toodete ja ümbruskonna disaini, mis oleks kõigi inimeste 

jaoks võimalikult hästi kasutatav (Universaalne disain 2007).  

 

Universaalse disaini kontseptsiooni peamine reegel on see, et disain ei ole mõeldud mitte 

ainult erivajadustega inimestele, vaid ka kõikidele teistele. Seega ka funktsionaalse 

langusega inimestele. Peamine on üldine võrdsus, võrdne kohtlemine ja võrdne 

kasusaamine. Paraku reaalsus on see, et igaüks või mistahes ajal muutuda kehtetuks või 

funktsionaalse langusega inimeseks.  

 

Universaalse disaini eesmärgiks on välja töötada õige teooria ning lahendused, mis 

võimaldaksid igal inimesel kasutada samalaadseid lahendeid võimalikult palju, olgu siis 

tegemist hoonetega, loodusesse rajatud rajatistega või  kommunikatsioonivahenditega. 

Universaalne disain toimib koostöös muude ühiskondlike eesmärkidega ning on 

tervikliku lahenduse loomulik osa. Selle kontseptsiooni rakendamise eesmärgiks on 

lihtsustada iga inimese elu, olenemata nende vanusest, füüsilisest võimekusest või 

eripäradest. (Mace, Hardie, Place 1991)  

 

Ära märkimist vajab universaalse disaini strateegia juures see, et pidevalt tegeletakse uute 

ja  järjest parematele lahenduste otsimisega. Järgides juba planeerimisjärgus universaalse 

disaini eeskuju saavutame selle, et kasu saavad kõik, nii erivajadustega inimesed, kui ka 

vanurid ja lapsed.  

 

Universaalne disain kätkeb innovatilist lähenemist. Tehnoloogia, oskused ja suhtumine 

muutuvad väga kiiresti. Enamus inimesi kiidaksid  heaks elukeskkonna ligipääsetavad ja 

universaalsed omadused, millest nad saavad ka otsest kasu. Paljud tarbijad saavad 

universaalsest disainist kasu, kuna tegemist on keskkonnaga, millega kaasneb võimalus 
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jääda kindlalt kohale ajutise võimetuse korral, teades, et võimekus või võimetus aja 

jooksul muutuvad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22

4.2. Infotahvlid, rajad, käsipuud ja vaatetornid  

 

Universaalse disaini põhimõtteid järgides kujundatud väliruumid peaksid olema kergesti 

arusaadavad, mugavad kasutada,  võimaldama kasutajatele positiivse meeleolu loomist.  

Arusaam, nagu kujutaks universaalse disaini põhimõtete rakendamine looduslikel aladel 

ohtu keskkonnale või teeks võimatuks looduse terviklikkuse kogemise, ei vasta tõele. 

Selline suhtumine välistab juba  planeerimise või muutmise alguses võimaluse parema 

ligipääsu pakkumiseks.  

 

Arusaadavatel põhjustel tuleb kaitstavatel aladel kindlasti arvestada oluliste looduslike 

elementide kaitsmise vajaduse ning säästva arengu põhimõtetega. Metsikumate 

loodusalade ligipääsetavamaks muutmisel ei tohiks olla probleemiks olemasolevate 

rajatiste kvaliteedi tõstmine väikeste muutuste näol, et ka erivajadustega  inimesed 

saaksid ala kasutada. Kui keskkonnast tulenevate piirangute tõttu on ligipääsetavuse 

loomine mingi piirkonna konkreetsele alale võimatu, võiks kaaluda võimalust 

võimaldada visuaalne juurdepääs. Kui on tegu kas olulise vääriselupaiga või väärtusliku 

maastiku kaitsega, on neid piirkondi võimalik kaitsta radade paigutusega külastajaid 

mujale suunates. Kui kõik ühiskonna grupid  mõistavad ligipääsetava plaanimise 

vajadust, on tulemust oluliselt kergem saavutada. 

 

Infotahvlid 

 

Radade alguses peaks olema informatsioon selle raja iseloomust, pikkusest ning 

viitamisest. Lisaks välja toodud raskusaste, sobivus liikumiseks ratastooliga ning 

allergikutele. Tahvel peaks sobima ümbrusesse värvide poolest kuid samas eralduma 

loodusest.  

Vaegnägijatele tuleks teha reljeefse pinnaga kaart, mis on mõeldud ka teistele 

kasutajatele, kuid see tuleks värvida selgete kontrastvärvidega. Kaardil raskesti 

eraldatavad jalg- ja sõiduteed, ehitised ja ohtlikud kohad, tuleb eraldada erinevate pinna-

tekstuuridega. Teksti võib kirjutada punktkirjas. Kaartidel ja infostendil olev info peaks 
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olema selge ja lihtsasti arusaadav. Paremini tuleb esile must tekst valgel põhjal või valge 

tekst tumedal põhjal. Selged värviühendused on must-kollane, valge-roheline ja valge-

punane (Pungas 2009). Peale selle peaks rajal olema viidad, mis juhataksid õiges suunas, 

ning annaks ka kindlustunnet. Viidale võiks lisada ka infot vahemaa kohta, kas siis raja 

lõpuni, järgmise viidani või puhkekohani. Kui ühel alal on mitu erinevat rada, peaksid 

viidad olema selgelt eristatavad, ka vaegnägijatele. Lisaks võiks rajale paigutada 

infotahvleid, kus tutvustada antud koha ajalugu, huvitavaid loodusnähtusi, taimi vmt. 

Siingi peaks info olema selge ja arusaadav ning esitatud selge värvilahendusega (Pungas 

2009).  

 

      

Joonis 2. Viru raba ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 2013 
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Viru raba ligipääsuauditist selgub, et arusaamatuks jäid ümmargused märgid viitade 

juures ( joonis 2), intellektipuudega inimestele on nendest raske aru saada. Parkla 

infotahvli juures võiksid olla vastavad selgitused. Läbitavate radade viitadele peaks 

lisama ka ratastooli märgi. Matsalu Rahvuspargi postidel olev infotahvlile on raskendatud 

ligipääs (joonis 3), tahvel asub kõrgel ning teeservast kaugel (Matsalu Rahvuspargi…) 

V 

 

Joonis 3.  Matsalu Rahvuspargi looduskeskuse ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega 

Inimeste Ühing, 2013 

 

Kui võtta vaatluse alla teksti pikkuse, siis on soovitanud seda piirata 225–300 sõnaga, 

mille keskmise lugemiskiirusega inimene suudaks läbi lugeda 45–60 sekundiga (Sam H. 

Ham 2005).  

Teksti pikkust mõjutab ka kirja suurus, mida väiksem kiri, seda rohkem teksti ühele 

lehele mahub. Kindlasti on loodusraja kohta infot palju ja teksti koostajad üritavad 

võimalikult palju teksti vähesele pinnale ära mahutada.. Joonised, joonistused ja fotod 

nõuavad veel lisaruumi. 
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 Tekstid võiksid olla raskusastmelt kahte tüüpi: kõrgemal asetsev on täiskasvanutele, 

seega kirjatähtedes, pikem ja üksikasjalikum. Sama teabetahvli allosa oleks mõeldud 

lastele: tekst kajastaks küll sama teemat, kuid oleks märgatavalt lühem, kergema 

esituslaadiga. Ruumi kokkuhoiu mõttes võiks sel juhul illustratsioonid olla vaid tahvli 

alumisel osal. Tekstid võiksid olla pöördposti otsas: posti keerates saaks sama teksti 

lugeda näiteks inglise, vene, saksa või soome keeles (joonis 4) Tekstid võiksid olla 

skemaatilisemad, näiteks kui on tegemist rajakirjeldusega, peaks kõrval olema tekstiga 

seostatud kaart või skeem. Paljude õpperadade alguses on üks kaart küll olemas, aga 

oleks hea, kui iga teksti nurgas oleks väike skeem soos liikuja asukoha tähistusega. Ka 

paljude protsesside selgitus joonise või skeemina annab teavet edasi ilmekamalt kui 

sõnaline kirjeldus (Pungas 2009) 

  

Joonis 4. Elistvere loomapargi ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste 

Ühing, 2013 
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Teksti koostaja peaks arvesse võtma, et kui mõnda liiki on nimetatud, võiks lisada ka 

pildimaterjali. Suur osa inimestest  ei tunne sel määral taimi ega loomi, et  teaksid, 

milline mõni liik välja võiks näha vaid nime järgi 

 

Tänapäeval, tehnika arengu juures oleks ka vahva asi mobiil-giid. Rajal on teatud 

kohtades, mingite vahemaade tagant kirjutatud vaid lühinumber nii tavalises, kui ka 

pimekirjas, mida valides saad kuulda asjaomast teavet. Sel viisil saaksid ka vaegnägijad 

teavet. Samuti ei võtaks selline lähenemine infotahvlil palju ruumi.  

 

 Joonis 5.  Viru raba ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 2013 

lig 
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Ka joonisel (joonis 5)  nähtaval väikesel infotahvlile mahuks lisama numbri.Kahjuks pole 

infoplatvorm ligipääsetav. Peaks lisama platvormile 5-6% puit kaldtee ning 7 cm 

kõrgused piirdeliistud (Viru Raba…). 

 

 

Rajad  

 

Kohandatud loodusrajad pakuvad erivajadustega inimestele iseseisva võimaluse liikuda ja 

nägemispuudega inimestele heli, lõhna, valguse ja varju tajumise võimalust (vee vulin, 

puude kohin, erinevad lõhnad jne). Võimalusel võiks loodusrada läbida võimalikult 

eriilmelise ja kauni loodusega paiku . Et matkarada oleks ratastooli, lapsevankri või 

vaegnägijaile läbitav, peab see vastama mitmetele eritingimustele. Liikumispuudega 

inimesele võiks sobiva raja pikkus olla 300 - 1500 m, aga mitte rohkem kui 3000 m. 

Loodusrajal peaksid olema ka kohad, kus tekib tagasipöördumis võimalus, et soovi korral 

saaks varem algusesse naasta (Lundell 2009). Raja mõlemale poole oleks vaja  lisaks 1 m 

laiust kaitseriba. Kindlasti on oluline, et raja algus ja lõpp on samas kohas. Seega, et 

loodusrada moodustaks justkui ringi. Samuti oleks vajalik piirdeliistude olemasolu raja 

servades (joonis 6), et vältida rajalt maha veeremist (Elistvere loomapark…).  
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Joonis 6.  Elistvere loomapargi audit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 2013 

 

Pind peaks olema on kõva ja tasane. Loodusesse sobiv materjal on peamiselt puit. Võib 

on kasutada ka heledatoonilisi äärekive. Vältida tuleks liiva ja kruusa. Puit tuleks 

libeduse vältimiseks jätta hööveldamata ning ideaalis tuleks paigaldada see tee suunaga 

risti, et ratastooli või lapsekäru rattad laudade vahele kinni ei jääks.  

 

Puhkekoha ees olevad piirdelauad tuleks ära võtta ning pikendada olemasolevaid vana 

puhkekoha servadeni (joonis 7) Eri tasapindadel olevad laudteed tuleb sujuvalt ühendada 

(Riisa õpperaja…). 
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Joonis 7.  Riisa õpperaja ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 2013 

 

 

Teed peaks üldiselt olema 1200 - 2000 mm laiad. Kuna aga paljudele kaitsealadele ei 

soovita sellise laiusega teid täispikkuses rajada siis võib teha raja veidi kitsama ning teele 

aeg-ajalt laiendid, kus oleks mugav üksteisest mööduda. Sellised mööda minemise kohti 

võiks teha radadele, mis on kitsamad kui 1500 mm iga 50-100 m tagant. Kahesuunalised 

ja suure kasutusega teed peaksid olema laiemad, vähemalt 2000 mm. Minimaalselt peaks 

loodusraja laius siiski jääma mitte alla 900 mm ( Lundell 2005).  
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Joonis 8.  Riisa õpperaja ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 2013 

 

Riisa õpperajal on päris head võimalused teelt kõrvale põikamiseks, kuid pole arvestatud 

liikumisabivahendiga inimestega. Puhkekohas tuleks piire ära võtta ning pink puhkekoha 

serva nihutada (joonis 8). Piirdeta servad tuleb uute piirdelaudadega kindlustada, et 

vältida võimalikku veeremist antud juhul veekokku (Riisa õpperaja…). 

 

1500 mm laiusel laudteel mahuksid ratastoolis inimesed ka koos saatjaga liikuma. Kui 

kahel ratastoolil teineteisest mööduda on vaja, saab seda teha puhkekohtades.  

Vaegnägijatele sobival loodusrajal ei tohiks olla palju suunamuutusi. Kui rajal tulevad 

ette teede ristumiskohad siis oleks soovitav nendest märku anda kas pinnakattematerjali 

muutusega, hoiatuskivide või postidega.  

Erivajadustega inimeste liikumist matkaradadel hõlbustaks köis, mis kulgeks piki raja üht 

serva, see võimaldaks vaegnägijal liikuda mööda laudteed saatjata. Loodusraja kõrval 

peaks olema vähemalt 700mm laiune korrastatud ala. Kui raja kõrval kasvab puid siis 

peaksid olema nende madalamad oksad eemaldatud (Lundell 2009) 
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Käsipuud 

 

Juba ainuüksi käsipuu lisamisega olemasolevatele loodusradadele saab tunduvalt 

parandada võimalusi erivajadustega inimeste jaoks. Käsipuud peavad olema takistusteta 

ja sileda pinnaga. Samuti käsipuu raja mõlemas servas lisab turvatunnet (joonis 9). 

Loodusesse sobivateks materjalideks on puit ja köis. Toetusvõimalus peaks olema kahel 

erineval kõrgusel, tavainimestele 900-1000 mm kõrgusel ning ratastoolikasutajatele ning 

lastele madalamal, 700-750 mm kõrgusel. Et kaldteed oleks mugav kasutada, peab 

käsipuu olema kummagist otsast 300-500 mm pikem, kui pandus ( Lundell 2005). Mäkke 

ronimisel võiks kasutada sõlmedega köit, mis on seotud kahe puu vahele (Bell 2008). 

     

Joonis 9.  Rannajõe vaatetorni ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 

2013 
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Vaatetornid 

 

Enamasti on pääs vaatetornidesse raskendatud või praktiliselt olematu. Torne, kuhu 

pääseb ka liikumisabivahendiga võib kokku lugeda vaid mõne. Tegemist on tavaliselt 

väga järsu tõusuga, mille läbimiseks abivahendiga on vajalik kõrvaline abi. Eriti ohtlik on 

alla tulek, kus ettepoole väljakukkumise oht suur ning kõrvaline abi tähtis. Samuti 

arvestada laiemate avadega (joonis 10), et abivahendiga saaks iseseisvalt pöörata 

(Rannajõe vaatetorni…). 

 

Joonis 10.  Rannajõe vaatetorni ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste 

Ühing, 2013 
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Kuna tornide kalded on tihti peale suured ning märja ilmaga muutuvad laudteed libedaks, 

siis soovitame libeduse vältimiseks katta need sama tüüpi võrguga (joonis 11), mida on 

kasutatud Kopra matkaradadel (Kopra matkaraja…). 

 

Joonis 11.  Kopra matkaraja ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega 

InimesteÜhing,2013  

 

Rannajõe vaatetorni ülemise tasandi käsipuu kõrgus 120 cm ning nagu piltidelt (joonis 

12) näha, on see täpselt ratastoolis istuja silmade kõrgusel ning vaade on oluliselt 

takistatud. Erinevalt alumise tasandi piirde kõrgusest on see liiga kõrgel ning võiks olla 

15-20 cm madalamal. Piirde kõrgus võiks olla samasugune nagu alumisel tasandil. Siiski 

on piirdes ava, mille pealmine osa on kõrvale tõstetav, et  ümbrust paremini jälgida 

(Rannajõe vaatetorni…). 
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Joonis 12.  Rannajõe vaatetorni ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste 

Ühing, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35

4.3. Puhkekohad, mänguväljakud, tualetid, valgustus, ujumine ja 

kalapüük 

 

Puhkekohad võivad erivajadustega inimeste jaoks tähendada enamat kui lihtsalt paus 

keset matka. Loodusrajal, kus on arvestatud erivajadustega inimestega on puhkekohti iga 

25-100m tagant. Tähtis on rajada puhkekohti parkimisplatside juurde, kaunite vaadete 

kohtadesse, puhkekohtadesse ja radade lähedusse. Pinkidel võiks olla nii selja- kui ka 

käetoed ning istumine peaks olema erinevatel kõrgustel. 450 mm loetakse tavakõrguseks, 

lastele ning lühema kasvuga inimestele sobib 300 mm ja ratastoolist pinkidele 

ümberistujatele on sobilik 500-550 mm kõrgune pink. Piknikukohtades olevatel laudadel 

võiks olla pikendusplaat, et oleks võimalik ratastooliga ka laua äärde sõita. 

Liikumispuudega inimestele mõeldud tuletegemise koht võiks olla rajatud kõrgemale, 

sobiv on ~67 cm maapinnast ( Lundell 2005) . 

 

Matsalu Rahvuspargis rookatuse all olev infotahvel ning kaks puhkekohta on samuti 

liikumisabivahendile ligipääsmatud, kuna teekatteks lahtine killustik ning muru mätas 

(joonis 13) Killustik ja muru tuleks seal  asendada kõva teekattega (Matsalu 

Rahvuspargi…). 
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Joonis 13.  Matsalu rahvuspargi audit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 2013 

 

Mänguväljakud  

 

Ka mänguväljakud looduses on arendava tähtsusega. Mänguplats peaks olema 

mitmepalgeline, sinna peaks jaguma päikselisi kohti, varju pakkuvaid alasid, tuultele 

avatud ja tuulte eest kaitstud kohti. Seal peaks leiduma erinevaid taimi, puid, põõsaid, 

lilli. Taimedel võiksid olla erinevad viljad, seemned, lehed, õied. Väga sobilikud on 

erinevad reljeefimängud, künkad, vaalud, lohud. Lapsi stimuleerivad erinevad pinnad, 

tekstuurid ja materjalid. Selle kõige keskele sobivad veel väga hästi ka mõnusad 

mänguvahendid ja erinevad atraktsioonid ( Design for Access 2). 
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Looduses on sobiv kasutada mängualadel võimalikult palju looduslikke materjale. Seda 

nii konkreetsete ehitusmaterjalidena, kuid eriti kõikvõimalike loodusmängude pakkumise 

näol. Siin on õige koht mängimaks, liiva, vee, muda, savi, kivide, käbide ja muu 

taolisega. Mänguväljak peab toimima nii lapsele kui lapsevanematele. Pime laps võib 

mängida normaalsete mänguvahenditega, kui teda juhendatakse õigesti, kuid neile on 

kõige sobivamad vee-, savi- ja liivamängud. Mänguplatsil peaks olema võimalus tundma 

õppida tundmismeelega erinevaid asju, näiteks puuviljad, marjad, erinevate kujudega 

kivid, aastaaegade lõhnaelamused jmt. Mänguväljaku rajamisel tuleb mõelda ka 

erivajadustega laste vanemate peale. Ka neil peaks olema võimalikult mugav seal oma 

lastega tegeleda( Design for Access 2). 

 

 

Tualetid 

 

Käimla tuleb tähistada ratastoolimärgiga, vastav viide lisada infotahvli lähedusse. 

Kuivkäimla kaldtee alguslaud peab olema sujuva üleminekuga. Järsk pealesõit on 

lubamatu, see muudab iseseisva pealesõidu võimatuks (joonis 14). Lahtist killustikku ei 

tohi olla. Kindlasti on vajalikud piirdelauad. 

Invakäimla välisuksel on vajalik ukse kinnitõmbamise lisakäepide. Ka nagide osas peaks 

arvestama nende kõrgust kasutusmugavusel (joonis 15) (Riisa Õpperaja…). 
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Joonis 15.  Riisa õpperaja ligipääsuaudit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, 

2013 

 

 

Joonis 15.  Riisa õpperaja ligipääsuaudit, Tallinna liikumispuudega Inimeste Ühing, 

2013 
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Valgustus 

 

Arusaadavatel põhjustel igale poole loodusradadele valgustus ei sobi. Eriti kui tegu on 

suure tähtsusega kaitsealadega. Aga juhul kui on sobiv rada valgustuse jaoks siis oleks 

hea kui pimedal ajal oleks rada hästi valgustatud. Kuna tumedad pinnad vajavad 

rohkemat valgustust siis peaks valgustuse paigutama nii, et valgusevarjud maas 

üksteisega kattuvad. Seega ka võimalusel nii hoiatuskivid või posted võiksid olla 

heledamat tooni. Kindlasti peaks valgustus märgistama treppide ja kaldteede algust. 

Nägemispuudega inimeste puhul on nõue, et valgustus paigaldatakse alati teest ühele pole 

( Design for Access 2). 

 

Ujumine ja kalapüük 

 

Vees olemine ja eriti ujumine on liikumispuudega inimesetele eriti kasulik. Tänu vee 

omadustele on vees liikumine kergem ning see annab hea võimaluse erinevate lihaste 

treenimiseks. Looduslikku veekogusse ujuma pääs on aga erivajadustega inimeste jaoks 

raskendatud. Tihti lõpeb ratastooliga liigeldav tee ära mõned meetrid enne kallast. 

Suurim problem on just mere ääres, liivasel kaldal. Et põhimõtteliselt vett näeb aga 

katsuda ei saa, kuna mööda liiva ratastooliga ei sõida. Lahenduseks oleks see, kui 

olemasolev rada pikendada kuni veekoguni, nii, et moodustuks sild. Soovitavalt sellise 

pikkusega kuni tekib võimalus vee sügavuse tõttu end korralikult vette kasta. Vette 

minekut sissalt hõlbustaks tugevate käsipuudega trepp või liumägi ( Design for Access 

2). Sillad on üldse väga head kohad puhkamiseks ning looduse nautimiseks. Sillal 

olemine annab ka võimalse vee-elustiku jälgimiseks.  
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Kokkuvõte 

 

Kokkuvõtvalt leian, et erivajadustega inimeste heaks on loodusturismis veel palju teha. 

Ühest küljest võidavad peamiselt erivajadustega inimesed,  kuid see, mis on kasulik 

erivajadustega inimestele on kasulik ka meile kõigile. Seega, ei võida vaid erivajadustega 

inimesed, vaid ka need, keda tavapäraselt erivajadustega inimeste alla ei liigitata.  

 

Selle töö koostamisel on saanud selgeks mõningad aspektid, kus on erivajadustega 

inimestel looduses liikudes probleeme enim.  Järgnevalt tooksin välja mõningad kõige 

olulisemad tüüpvead ja pakun lahendusi, et kuidas saaks vähema vaevaga olemasolevaid 

muuta või uusi projekteerides arvestades spetsialistide nõuandeid. 

 

Suureks probleemiks võib pidada radade seisukorda. Seda, et rajad on kitsad ning 

puuduvad nii tagasipööramiseks, kui ka teelt kõrvale pööramiseks kohad. Samuti 

puuduvad ohtlikes kohtades servalaud. Lahenduseks on olemasolevaid radu 

renoveerimise käigus paari laua lisamisega laiendada, ning lisada ka mõned puhkekohad, 

kus saaks kerge vaevaga vajadusel teelt kõrvale liikuda. Veel soovitaks ohtlikumatele 

kohtadele lisada kattevõrk, mis takistaks libisemise eest, sest olukord, kus ratastool või 

lapsevanker võiks hakata iseenesest libisema peab saama vältida. 

 

Loodusradade probleemiks on  invavõimalusega tualettide puudumine. Ning  kui satub 

olema selline rada, kus puudub tagasipööramise võimalus või rada ei kulge ringiratast, 

siis on probleem tõsine. Lahenduseks polegi muud, kui soovitada tungivalt radade 

valdajatel mõelda selle olukorra peale ning katsuda leida võimalusi selle olukorra 

parandamiseks. Ning neil vähestel, mis olemas rajada sujuvamad kaldteed ning arvestada 

nagide ning käepidemete asukohtade kinnitamisel erivajadustega inimeste mõõte. 

 

Infotahvlitele ligipääs on samuti probleemiks.  Looduselamuse ja hariduse kohalt on need 

väga tarvilised. Mõningatel juhtudel on tehtud päris vahvaid infotahvleid. Soovitangi 
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lisada olemasolevatele kõrgetel jalgadel infotahvlitele lisana postide vahele väike 

pööratav piklik kuubik, kus siis info lihtsamas keeles kirjas. Samuti kaaluda mobiilse 

giidi kasutusele võttu. Ühest küljest on see hea mõte vaegnägijate jaoks, teisalt aga ka 

kaitseb infot vandaalise hävitamise ja lõhkumise eest. 

 

Kasvõi need vähesed muutused annaksid võimaluse kõigil end mugavalt ja kindlalt tunda 

ning suurendada puhkealade ja looduskeskuste külastatavust nii erivajadustega kui ka 

tavakodanike poolt. 

 

Peame arvestama, et ühiskonnas on inimesed, kellel on võrdsed õigused teiste ühiskonna 

liikmetega, ning  elukeskkonda on vaja planeerida sellisena, et kõigil kodanikel oleks 

võrdsed võimalused. 
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Lisa 1 

Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste 
tagamiseks üldkasutatavates ehitistes 

Gabariidid, pinnavajadus 
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Pinnavajadus liikumiseks väljaspool siseruume 

 

 



 

 

48

Puhkekoht, parkimiskoht  

 

Liikumisvaegurile ettenähtud parkimiskoha laius vähemalt 3500 mm.  

Parkimiskoha paigutus eelkõige näite 1 kohaselt.  
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Näidet 2 võib kasutada juhul, kui liikumisvaegurile mõeldud parkimiskohta ei saa teisiti 
sissepääsu lähedusse paigutada.  

Sõidutee ületamine  

 



 

 

50

Ühendus eri tasapindade vahel  
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Invatualettruumid  
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Hoonesisene liikumistee 
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Summary 

The aim of this paper is to identify what is currently offered in facilities for disabled 

people stay in the field. 

Are there many hiking trails along which it is possible to move by a wheelchair or a baby 

carriage What kind of different services are offered to the people with special needs for 

their better travel in the near future? 

People with special needs do not have a lot of special solutions as it is supposed that they 

would visit nature centers and recreational sites with a guide. Thereby, there are not 

plenty of of places that the person with special needs could visit without an 

accompanying person  at present. 

The present bachelor's degree work is mainly based on the opinion of  different experts. 

The author of the paper compares the results of the studies made in this field before and 

comes to the conclusions that offer certain solutions. The paper presents several examples 

of what is done for the benefit of people with special needs elsewhere in the world . 

In the conclusion, the author of this paper  finds that there is a lot of unapplied 

possibilities in the principles of universal design that could be implemented in the  

recreational areas . 

It is possible to  implement the principles of universal design by a low cost practically  

into every recriation area . Application of the principles of universal design allows you to 

create a flexible society and improve access of services. 

Taking into account the foresaid, it can be stated that the widespread implementation of 

universal design principles is essential from the social point of view. 

This provides an opportunity for everyone to feel comfortable and secure, and encrease 

the number of visitors  of recreation areas and nature centers by the people with special 

needs and  the ordinary citizens as well. 


