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Sissejuhatus
Sotsiaalkindlustusamet tegeleb alates 1. oktoobrist 2017 kodu- ja töökeskkonna alase nõustamisega. Varem tegeles sellega Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.
Kuna kodukeskkonna kohandamise kohta puudub hea ülevaatlik infomaterjal, siis sellega
seoses oleme koondanud oma parimad praktikad käesolevasse abimaterjali. Vajadus kogemust jagada tuleb ka sellest, et puudega inimeste eluruumi füüsilise kohandamise meetme
abil on võimalik kohandada kohalikel omavalitsustel kokku 2000 erivajadusega inimese kodu
aastaks 2023. Neist 45 inimese eluruum kohandati juba Tallinnas pilootprojekti raames, kust
saadud kogemus on olnud osaliselt aluseks selle abimaterjali koostamisel.
Kohandamine tähendab ehituslikku sekkumist olemasoleva ruumi kasutamise lihtsustamiseks
konkreetsele inimesele. Selle tulemusena paraneb inimese toimetulek ja/või väheneb abistajate hoolduskoormus. Tänu kodu- ja keskkonna kohandustele saavad erivajadusega inimesed ja/
või nende pereliikmed olla iseseisvamad ja osaleda suuremal määral töö- ja sotsiaalses elus.
Abimaterjal sisaldab ülevaadet ja soovitusi eluruumi kohandamiseks ning ideid avaliku ruumi
parendamiseks. Eelkõige on see suunatud kohaliku omavalitsuse spetsialistidele, kes oma töös
puutuvad kokku keskkonna kohandustega. See on koostatud tuginedes ehitusseadustikule ja
pikaajalisele kogemusele keskkonna kohandamise nõustamisel. Eluruumi kohandamisel ei saa
võtta aluseks kõiki ehitusseadustikus toodud norme, kuna inimeste elamispinnad ja vajadused
on väga erinevad. Küll aga saame ehitusseadustiku norme kasutada kaldteede, treppide, hoone
esiste parklate ja teede puhul.
Abimaterjalis oleme välja toonud levinumad takistused, millega erivajadustega inimesed on
kokku puutunud ja millele lahendust otsinud.
Abimaterjal ei sisalda kõiki ettetulevaid probleeme ja lahendusi, kuid loodame, et see abistab
teid teie töös!
Täpsemate küsimuste korral:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon: 612 1360
Abimaterjal on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ abil Sotsiaalkindlustusameti abivahendi talituse keskkonna kohanduse spetsialistide poolt.
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Kasutatavad mõisted
Käesolevad mõisted on kohandatud antud materjali kontekstis.
Abivahend – toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud
kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.1
Avalik ruum – koht või keskkond, mis on ligipääsetav kõigile inimestele.
Erivajadus – vajadus muuta ja kohandada keskkonda ja tegevusi, et tagada iseseisev toimetulek ja võimalused arenguks.
Erivajadusega inimene – isik, kes erineb keskmisest oma vaimsete võimete, sensomotoorsete
võimete, kommunikatsioonivõimete, käitumise ja emotsionaalse arengu või füüsiliste oskuste
poolest nii, et vajab tegevuste ja õppeprotsessi, sealhulgas kehalise tegevuse kohandamist.
Hoolduskoormus – hooldamiskohustusest tulenev hõivatus pereliikme või teise inimese eest
hoolitsemisega. Suureks hoolduskoormuseks loetakse hooldamist üle 20 tunni nädalas.2
Intellektipuue – püsiv seisund, mida iseloomustab keskmisest madalam vaimne tegevusvõime, samaaegselt esinevad piirangud intellektuaalses toimetulekus ning kahel või enamal
omandatud oskuste valdkonnas, mis on iseseisva elu eeldusteks.
Keskkonna kohandus – hõlmab vastavalt vajadustele nii avalikku ruumi kui ka töökeskkonna
ja eluruumi kohandusi.
Kodukohandus (ka eluruumi kohandus) – ehituslik sekkumine inimese korteris, trepikojas või
välisukse ees kuni territooriumi piirdeni, mille tulemusena paraneb inimese iseseisev toimetulek ja väheneb või kaob kõrvalabi vajadus.
KOV – kohalik omavalitsus.
Kuulmispuue – kuulmislangus, mis on üle 40 dB paremini kuulvas kõrvas täiskasvanutel ja
üle 30 dB paremini kuulvas kõrvas lastel.3
Kõrvalabi – abi igapäevategevustega toimetulekuks, sealhulgas köögitoimingute, liikumisega
seotud toimingute ja hügieenitoimingutega.
Ligipääsetav hoone – hoone, kuhu pääsevad takistusteta erivajadusega inimesed selleks, et
kasutada ruume oma tegevuseks.
Ligipääsetavus – võimalus erivajadusega inimesel takistusteta liikuda.
Liikumispuue – liikumisfunktsiooni häire või kahjustus, halvemal juhul liikumisfunktsiooni
puudumine.

1

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed.“ https://www.riigiteataja.ee/
akt/127082016006?leiaKehtiv

2

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring 2009. Sotsiaalministeerium. http://www.sm.ee/sites/
default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/piu2009_loppraport.pdf

3

Kuulmispuudest. http://www.eklvl.ee/kuulmispuudest/
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Liitpuue – seisund, mil inimesel on vähemalt kaks puuet. Liitpuuet kirjeldades on võimalik
eraldi välja tuua põhipuue ja kaasnevad puuded, näiteks: põhipuue – intellektipuue + kaasnevad puuded – liikumispuue ja nägemispuue. Liitpuude määratlust ei saa samastada haigusega, vaid erinevad haigused ja häired võivad põhjustada liitpuude.
Nägemispuue – seisund, mis haarab nägemisorganit kui tervikut ja kirjeldab nägemisorgani
funktsioone, näiteks nägemisteravuse, vaatevälja, binokulaarse nägemise, värvitaju ja pimedas nägemisvõime vähenemist.4
Puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus
või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §-le 2 eristatakse kolme puude raskusastet: keskmine, raske ja sügav
puue.5

MEELESPEA
Erivajadusega inimese jaoks parima kodukohandamise variandi leidmiseks on vajalik inimese kodu külastamine. Järgnevalt soovitused, mida kodukülastusel meeles pidada:
1. Lase inimesel rääkida ja leia aega kuulamiseks!
2. Usalda inimest ja tema lähedasi!
3. Jälgi inimest tema tegevustes (kuidas liigub, siirdub, haarab). Nii saad selgust tema
võimekusest.
4. Küsi ja hinda subjektiivselt kõrvalabi vajadust.
5. Mõtle kaasa ja püüa oma poolt pakkuda lahendusvariante, mida koos arutada!
6. Kui inimesel on vajadus ka abivahendite järele, siis soovita pöörduda abivahendi ettevõtte spetsialisti poole, kes oskab vajaduspõhiselt nõustada.
7. Mõtle perspektiiviga, kas praegune kohandus on tõhus ka aasta või viie pärast.
Juhul kui kohanduste teostamine osutub spetsialistide arvestuste järgi väga töö- ja
ressursimahukaks (või on praktiliselt võimatu), võib parim lahendus olla elamispinna
vahetamine.
Näiteks: Eramaja, kus elab üks liikumispuudega inimene, kellel on probleeme sisseväljapääsuga, teisele korrusele pääsemisega, ahjude kütmisega, pesemisega, köögimööbliga jne.
Kodukülastuse jooksul tee pilte! Info ei jää meelde ja detailid on olulised.

4

Nägemispuue. http://pimedateliit.ee/info/nagemispuue/

5

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/13114771
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Soovitused kodukülastuseks
 Inimesega kodukülastust kokku leppides on soovitatav kindlaks teha, kas on vaja ehituslikku sekkumist (vajadusel kaasata ehitusspetsialist) või saab toimetulekut lihtsustada
abivahenditega.
 Lepi kokku kodukülastus ja arvesta, et aega võib kuluda tund kuni kaks.
 Alusta vaatlust juba maja eest, vaata ümbrust, käiguteid, sissepääsu kuni korterini:
 Jalgvärava avanemine.
 Kõnnitee välisukseni.
 Uste (välisuks, tuulekoja uks) avanemissuunad ja raskus.
 Lukustus (võtmega lukk, fonolukk).
 Lävepakud ja uste laius.
 Mitmendal korrusel inimene elab, lifti olemasolu.
 Käsipuud trepikojas.
 Vaba ruum trepi ees ja trepimademel (juhul kui vaja võtta kasutusele trepironija või
paigaldada trepitõstuk).

Kodukülastus
Selgita külastuse kulgu (taust  vaatlus  võimalikud lahendused/soovitused  kokkuvõte).
 Küsi inimese kohta taustainfot (tervislik seisund ja võimekus, siis probleemid, mitmekesi
elab, kes abistavad, kui palju abi vajab jne).
 Kirjuta üles kõik inimese probleemid ning küsi mis ja miks on esmatähtis.
 Küsi inimese omapoolset nägemust toimetuleku suurendamiseks (mida oleks vaja teha,
milliseid lahendusi näeb inimene ise).
 Arutage inimesega võimalikke lahendusvariante, ka abivahendite kasutamist ja mööbli
paigutust (et uksed avaneksid täies laiuses ja käiguteed oleksid vabad).
 Köögikohanduse vajadusel kaasa spetsialist kööke valmistavast ettevõttest või oskab
ehitusspetsialist teha visandi, mille alusel küsida hinnapakkumisi. Hinnapakkumiste küsimisel peavad olema materjalid ja furnituur sama, et saada samaväärseid pakkumisi.
 Ehitusliku sekkumise vajadusel oskab nõustada ehitusspetsialist (hinnata olemasolevat
olukorda ja kuidas on võimalik vajalikku ümberehitust teostada).
 Üldine seisukord (seinte materjal, uksed, lävepakud, plaadistus, laed, püstakute asukohad, eripärad).
 Kütte olemasolu (ahiküte, radiaator, siugtoru, elektripõrandaküte).
 Sooja vee varustus (tsentraalne, ahikütte baasil või elektriline boiler, gaasiga vee soojendaja jne).
 WC-s ja vannitoas pöörata tähelepanu torustiku paiknemisele ja olukorrale (kas süvistatud või pinnapealsed, kas uued või vanad, mis seisukorras on püstakud jne).
 Veemõõdikute paiknemine (ligipääs neile).
 Olemasoleva sisustuse hindamine (kas saab vajadusel uuesti kasutada – valamud,
WC-potid, segistid, dušiliftid).
 Elektriinstallatsioon (kas on ohutu, kas vajab uuendamist, pistikupesad).
 Kas ja kus on ventilatsiooniavad.
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Tee fotosid olemasolevast olukorrast, et detailid ei ununeks. Vajadusel visanda ja
mõõda.
 Räägi inimesega üle võimalikud lahendused.
 Täpsustage vajalikud abivahendid (nii statsionaarsed kui ka teisaldatavad).
 Korda kogu lahendus veelkord üle ja selgita asjade edasist käiku (mida teeb KOV omalt
poolt ja mida peab tegema inimene omalt poolt).
 Jäta oma kontaktandmed, et inimene saaks sinuga vajadusel ühendust võtta.

Kodukülastuse ankeet
1. KOHANDUSE VAJAJA ANDMED
Eesnimi (-nimed):
Perekonnanimi:
Isikukood:
Aadress:
Tervislik seisund/haigus:
Kasutuses olevad abivahendid:

Inimese toimetulek:
/elab üksi, saab iseseisvalt
hakkama, vajab hooldajat,
vajab ööpäevaringset abi/

Kohanduse eesmärk:
/iseseisvuse suurendamine, tööle/
kooli minemine, hoolduskoormuse
vähendamine jm/
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2. KOHANDUSE ANDMED
Märkida probleemkohad:
Sisse- ja väljapääs












Piirded ja väravad
Parkimine
Liikumistee
Sissepääs
Ukseavad
Lukustus
Lävepakud
Käsipuude olemasolu
Lifti olemasolu
Trepid ja vaba ruum trepi ees ja trepimademel
Eluruum










Korteriuks
Siseuksed, lävepakud
Mööbli paigutus
Köök
Küte (ahi, gaas, elekter)
WC ja vannituba (sh sooja vee varustus, torustiku paiknemine ja olukord, ventilatsioon)
Elektriinstallatsioonid
Muu

Vajalike kohandustööde kirjeldus ja kommentaarid. Märkida vajadusel kohanduste
prioriteetsus. Täita koostöös inimesega!
/ehitusliku sekkumise vajadus, abivahenditega kohandamise vajadus/võimalus, mööbli
ümberpaigutamine. Jälgida inimese liikumisteid, ligipääs majja/korterisse, pääs rõdule jne/
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KODUKÜLASTUSE näide
Inimese taust, tervislik seisund:
Viiekümnendates aastates mees, kes elab koos abikaasaga I korrusel. Liigub hetkel veel abivahendita, toetudes mööblile ja seintele. Mehel on diagnoositud progresseeruv lihashaigus.
Inimese probleemid:
Vannitoas on pesemine raskendatud.
Esmatähtis:
Vanni eemaldamine ja ühes tasapinnas trapiga põranda ehitamine, arvestades inimese progresseeruvat haigust.
Teine vajadus:
Maja ees on kolm trepiastet. Tervise halvenedes vajab kaldteed.

Vaatlus
Sissepääs/väljapääs:
 Trepp – välisukse ees on kolmeastmeline trepp.
 Lävepakud ja välisukse laius – ei vaja kohandamist.
 Korteri üldine seisukord – vajab sanitaarremonti.
Vannituba:







Üldine seisukord – rahuldav.
Kütte olemasolu – küte puudub, vannituba asub keset korterit.
Sooja vee varustus – elektriboiler.
Torustiku paiknemine ja olukord – süvistatud.
Kus paiknevad veemõõdikud (vaadatavus) – ligipääsetavas kohas.
Olemasoleva sisustuse hindamine (kas saab vajadusel uuesti kasutada – valamud, WCpotid, segistid, dušiliftid) – jääb olemasolev WC-pott.
 Elektriinstallatsioon (kas on ohutu, kas vajab uuendamist, pistikupesad) – osaliselt juhtmestik pinnapealne, vajab korrastamist.
 Kas ja kus on ventilatsiooniavad – korstnas olemas ventilatsioonilõõr.
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Pildistamine:
 Pildid, mis annavad ülevaate olemasolevast olukorrast.

Mõõdistamine:
 Visand koos mõõtudega.
 Sisustuse asukohad ja mõõdud.
Abivahendite väljaselgitamine:
 Käsipuud WC-le.
 Potikõrgendus.
 Teisaldatav dušitool.
Kokkuvõte:
 Üle korrata, mis muudatused on toimetulekuks vajalikud ja mis abivahendeid soovitame. Kas inimene saab aru ja nõustub
kavandatava kohandusega.
Lahendus:
Eemaldada vann. Ehitada ühes tasapinnas trapiga põrand. Võtta kasutusele teisaldatav dušitool, potikõrgendus ja paigaldada WC-le seinakinnitusega põrandatoega käsipuud. Laiendada
ukseava ja paigaldada uus uks, et tagada haiguse progresseerumisel dušitooliga sissesõit.
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1 Üldised soovitused erivajadustega
	inimeste elukeskkonna muutmiseks
Erivajadustega inimeste igapäevaelus valmistavad põhilisi probleeme järgmised keskkondlikud takistused: kohandamata eluruum, ligipääsmatud kodumajad ja ühiskondlikud hooned,
auklikud tänavad ja kõnniteed.

1.1 Nägemispuude korral
Kodukohandust vajavad nägemispuudega inimesed tavaliselt siis, kui on lisandunud tervislikust seisundist või keskkonnast tulenevad probleemid. Inimesed, kes on oma nägemispuudega kohanenud, tulevad enamasti kodukeskkonnas toime, sest on harjunud oma kodus liikuma ja võtnud kasutusele vajalikud abivahendid.
Üldised soovitused:
 Korrusmajade puhul aitaks välisust leida elektrooniline vm seade, mis on inimese käes ja
vastavat nuppu vajutades saab ta teatud raadiusest helisignaali, mille järgi on oma kodu
välisust võimalik üles leida.
 Treppide esimesed ja viimased astmed peaksid olema märgistatud taktiilselt või eristuma
värvi poolest.
 Korruste vahel liikumiseks ja selle hõlbustamiseks võiks käsipuudele kleepida tunnusmärke. Nt kui inimene elab viiekordse maja viiendal korrusel, siis võivad käsipuu märgid
olla kolmandal ja viiendal korrusel.
 Värvilahenduses on hea kasutada kontrastvärve, et põrand eristuks seinast, uks eristuks
seinast ja põrandast ning mööbel eristuks ümbritsevast. Ühetooniline ja sarnaste toonidega värvilahendus ei sobi nägemispuudega inimesele. Vältima peaks punast ning siniste
ja roheliste värvide kombinatsioone.
 Oluline on jälgida valgustust. Ruumis peab olema nii üldvalgustus kui kohtvalgustused –
toidu valmistamisel, söömisel, lugemisel ja ka ühiskoridorides/trepikodades liikumisele
reageerivad valgustused. Valgusteid paigutades peab vältima peegeldumise, räiguse ja
varjude tekkimist.
 Kogu (sh loomulik) valgus peab olema kontrollitav. Tehisvalgus peab olema reguleeritav,
et kohandada see individuaalsete vajadustega.
 Lõunasuunale avatud aknad võivad suvisel ajal tekitada ülevalgustust. Sellisel juhul tuleks kasutada aknakatteid, millel on piimklaasi efekt ja mis ei pimenda täielikult ruumi,
vaid mahendavad valgust.
 Mööbli, põranda ja seinte puhul on nägemispuudega inimesel heaks orientiiriks ka pindade töötluse omapära, näiteks puidusüüga laud, kivikattega tööpind, parkettpõrand või
linoleum, värvitud ja tapeediga sein jne.
 Lävepakud ja muud ebatasasused põranda pinnal tuleks eemaldada või kui eemaldamine
osutub võimatuks, siis märgistada kontrastse värviga, et tagada ohutus.
 Tööpindadel ja riiulitel võiks olla mõne sentimeetri kõrgune äär, mis takistaks asjade maha
veeremist või kukkumist.
 Nägemispuudega inimesele ei sobi lahtine tuli, nt gaasipliit, ahiküttega pliit, ahi või kamin.
Gaasipliidid tuleks asendada elektripliidiga ja elektriahjuga.
 Ahiküte tuleks asendada kas keskkütte või elektriküttega.
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 Soovitatav on kasutusele võtta mugavusvoolu ja mugavustemperatuuriga segistid. Mugavusvool tähendab, et kui tõmmata segisti kahva kõige äärmisesse asendisse, siis ta
tuleb alati tagasi ca 38-kraadise vee temperatuurile. Selliste segistite kasutuselevõtt
tagab ohutuse.
 Vältida tuleks inimese näo kõrgusele paigaldatud (teravaid) esemeid. Samuti tuleks
mööblil vältida teravate nurkade olemasolu.
 Kodus mõõdikute paigaldamisel peaks jälgima, et inimene saaks näidikutele lähedale, sh
need inimesed, kes vaatavad näidikuid luubiga.
 Korteri lukuks on soovitatav kasutada biomeetrilise sõrmejäljelugejaga lukku, mille saab
integreerida kõikide signalisatsioonisüsteemidega.
 Elektrooniliste seadmete, sh targa kodu jm lahendused peaksid järgima nõuet, et kõik,
mida seadme ekraanile kuvatakse, oleks ka pimedale helis kõnega kättesaadav.
 Kasutusele võiks võtta kompleksse häirekeskuse, millega saab ühendada mitmesugused
heliallikad: uksekell ja alarmseadmed, tulekahju- ja vingugaasiandurid, valvesüsteem jm.
Koos helisignaaliga hakkavad vilkuma ka valgussignaalid.
 Suuri võimalusi avab nutikodu (vt ptk 2.1.11), kuhu saab ühtse juhtimise alla paigaldada
kõik vajalikud seadmed (valve, tulekahju, CO2, uksekell, äratuskell jne). Koos helisignaaliga
hakkavad vilkuma ka valgussignaalid.
Näiteid sobilikest anduritest:
 Helisireen, mida on võimalik seadistada käivituma ükskõik millise anduri signaalipõhiselt nii sise- kui ka välistingimustes.
 Uputuseandur, mis annab häiret, kui põrandale koguneb suurem hulk vett või muud
vedelikku (purunenud veetorud, lahti unustatud kraan jne).
 Padjaandur, mis võib teavitada mistahes sensori käivitumisest.
 Nutimõõdikud, mis võimaldavad kontrollida vee, elektri ja kütte tarbimist oma telefonist.
Sobilikud andurid sõltuvad eelkõige konkreetsest inimesest ja tema vajadusest.
 Nägemispuudega inimestele võib soovitada pöörduda Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse või Tartu Emajõe Kooli poole, kes oskavad vajadusel samuti nõustada
keskkonna kohandamise ja toimetuleku vallas.

1.2 KUULMISPUUDE korral
Kui hoonetes asuvad liikumist piiravad seadmed (fonolukud, tõkkepuud, liftid jms), tuleb need
kohandada kuulmispuudega inimestele sobivaks. Seejuures peab fonosüsteem (helisüsteem)
olema varustatud kuulmispuudega inimestele mõeldud helivõimendussüsteemiga, mis võimaldab aru saada kutsungi aktiveerumisest, kutsungile vastamisest ja tõkke avanemisest.
Liftid peavad olema kohandatud kuulmispuudega inimesele mõeldud helisüsteemiga selliselt, et inimene saaks ühemõtteliselt aru esitatavast informatsioonist.
Reeglina saab kuulmispuudega inimese kodu kohandada abivahenditega. Otsest ehituslikku
sekkumist vajatakse juhul, kui esinevad lisaks muud tervisest lähtuvad probleemid.
Üldised soovitused:
 Ruumis tuleks vähendada kaja ja summutada helivibratsiooni. Selleks tuleb kasutada
võimalikult palju pehmeid materjale – akende ees ruloo asemel tekstiilkardinaid, sileda
ja kõva pinna (laminaat, parkett, PVC-kate) asemel valida põrandakatteks vaip, rohkem
pehmet mööblit jms.
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 Kasutusele võiks võtta kompleksse häirekeskuse (vt ptk 2.1.11), millega saab ühendada
mitmesugused heliallikad: teler, kaameraga uksekell ja alarmseadmed – suitsuandur,
valvesüsteem jm. Koos helisignaaliga hakkavad vilkuma ka valgussignaalid.
Näiteid sobilikest anduritest:
 Vibratsiooniandur, mis annab värinaga märku ettenähtud tegevusest.
 Padjaandur, mis võib teavitada mistahes sensori käivitumisest.
 Häirenupp, mis võimaldab inimesel teavitada selleks ettenähtud isikuid ükskõik millisest murest.

1.3 Intellektipuude korral
Vaimupuudega inimeste spekter on väga lai ja nende kodukeskkonna kohandamine vajab individuaalset lahendust, kuhu tuleb kaasata perekond ja spetsialistid.
Üldised soovitused:
 Põranda pind peaks olema sile ja mittelibisev, kuna vaimupuudega inimesel võib olla
probleeme liikumisega, trepi või astme märkamisega jne.
 Vee- ja dušisegistid võiksid olla anduriga, mis kindla seadistatud aja järel seiskaks veevoolu.
 Soovitatav on kasutusele võtta mugavusvoolu ja mugavustemperatuuriga segistid. Mugavusvool tähendab, et kui tõmmata segisti kahva kõige äärmisesse asendisse, siis ta
tuleb alati tagasi ca 38-kraadise vee temperatuurile. Selliste segistite kasutuselevõtt
tagab ohutuse.
 Köögis kasutatavad seadmed valida võimalusel teatud aja järel ise välja lülituvad (keedukann, pliidiplaat, ahi jne).
 Kui on kasutusel mikrolaineahi, siis on parem, kui kõik nõud sobiksid mikrolaineahjus
kasutamiseks ja oleksid võimalikult tugevast materjalist.
 Kodutehnika juhtmed peaksid olema turvaliselt kaetud ning kinnitatud.
 Mööbel, sahtli siinid, riiuli kinnitused peaksid olema topelt, mis kannataksid jõulist kasutamist.
 Riiulid, kapid peaksid olema paigutatud selliselt, et ei oleks vajadust ronida (kasutada
tooli, redelit jne) asjade kätte saamiseks.
 Soovitatav on kasutada märgistatud jaotussüsteeme köögis, garderoobis jne (piktogrammid sahtlitel – kus mis asi käib).
 Kasutama peaks piktogramme asjadel ja kappidel, mida üksi, ilma juhendajata kasutada
ei tohi (näiteks triikraud, ravimikapp jne).
 Seinale tuleks panna hädaabinumber, tugiisiku number (telefonis kiirvalimine).
 Soovitatav on panna seinale seadmete ohutu kasutamise juhendid lihtsate piktogrammidena.
 Ei tohiks soetada mürgiseid toataimi.
 Vannitoas ei tohiks kasutada elektrilisi seadmeid, näiteks fööni või pardlit.
 Soovitatav on, et küttesüsteemil puuduksid vaimupuudega inimesele kättesaadavad
regulaatorid.
 Pöörata tähelepanu kodu värvilahendusele, sest inimestel on värvidele reageerimine väga
erinev. Kaasata alati inimene kodu sisustamise värvigamma valikusse.
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 Võimalusel valida mööbel ilma teravate nurkadeta. Hoiduda mööblist, mis on tehtud klaasist. Kasutada võimalikult vähe lahtiseid esemeid (sealhulgas rippuvad juhtmed, pikendusjuhtmed jne).
 Ukselukud ei tohiks olla isesulguvad (snepperlukud).
 Aknad võivad ohutuse tagamiseks avaneda kergelt ainult tuulutusasendisse.
 Vajadusel saab intellektihäirega inimest jälgida tema kodus, võttes kasutusele erinevaid
nutikodu andureid. Andurite tööd saab jälgida ka distantsilt (vt ptk 2.1.11). Näiteks hooldaja alarm, mis kutsub hooldaja inimese juurde. Või väljumisandur, mis annab häiret, kui
keegi väljub ettemääratud ruumist või territooriumilt.

1.4 LIIKUMISPUUDE JA -RASKUSTE korral
Liikumisega seotud probleemid võivad sõltuvalt inimese erivajadusest ning tema keskkonnast
laialdaselt varieeruda. Siseruumides võib liikumine olla raskendatud nii ratastoolikasutajal kui
ka proteesi(de)ga, käimisraami või -kepiga liikuval inimesel.
Ka inimesel, kes liikumisabivahendit ei kasuta (nt tasakaaluhäirete või krooniliste liigesprobleemidega), võib leiduda probleeme, mis takistavad vabalt siseruumides liikumist:
 Tasakaaluhäirete puhul otsib inimene sageli tuge mööblist, sellest tuleneb ka mööbli paigutus, vajadusel lisada käetugesid.
 Duširuumis võiks kasutada dušikardinate asemel dušibokse.
 Kõik statsionaarne sisustus peaks olema kinnitatud arvestades inimese kaalu ja pikkust
(valamu, käsipuud jne).
Liikumispuudega inimesel võib esineda probleeme siirdumiste ehk asendite muutmisega.
Siinkohal on oluline teada inimese terviseseisundit ning funktsiooni- ja tegevuspiiranguid,
mida võivad mõjutada:
 haiguse kulg (progresseeruvad haigused või ajutine terviseseisund);
 motivatsioon;
 abistaja olemasolu või puudumine;
 vanus.
Inimene võib siirdumistel vajada ka kõrvalist abi ja sellega seoses abistaja hoolduskoormus
suuresti varieerub.
Voodihaige hooldamisel on abistaja koormus suur ning siirdumiste hõlbustamiseks on abiks
erinevad abivahendid: libilaud, libilina, tõstmisvöö, lingtõstuk jm. Lingtõstuki soovitamine sellises olukorras võib inimese lähedase/hooldaja hoolduskoormust märgatavalt vähendada.
Lingtõstuki erinevad lingud võimaldavad tõsta erineva erivajaduse ja kehakaaluga inimesi,
kuna ling võib toetada kogu keha ning ka pead. Suureks abiks võib see olla näiteks liitpuudega inimese hooldamisel, kes vajab ööpäevaringset abi kogu elukaare jooksul lapseeast
täiseani. Oluline on kodukülastuse käigus tähele panna, kas inimese kodus on piisavalt ruumi
lingtõstukiga manööverdamiseks.
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Lingtõstuk

Tõstmisrakmed

Libilina

Libistamislaud

Vajadusel võib soovitada voodist siirdumise lihtsustamiseks kasutusele võtta elektrilise reguleerimise võimalusega funktsionaalvoodi. Abivahend on sobilik täielikult või osaliselt nii abistatava kui ka iseseisva siirdumisega liikumispuudega inimesele.

Elektrilise reguleerimisega voodi

Samuti võib suureks abiks olla laetõstuk, mida teatud võimekusega inimene saab iseseisvalt
nt voodist ratastooli ja ratastoolist vanni siirdumisel kasutada. Laetõstuki (vt ptk 2.1.8) kasutamine sõltub inimese terviseseisundist ja funktsionaalsest võimekusest, sh lihasjõudlusest.
Oluline on kodukülastusel küsida inimeselt tema siirdumiste ning kõrvalise abi vajaduse kohta.
Rohkem soovitusi liikumispuudega inimeste kodukeskkonna kohandamiseks leiate järgnevas
peatükis 2.
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2

KODUKOHANDUS

Käesolevas peatükis anname soovitusi erivajadustega inimeste eluruumide kohanduse nõustamiseks. Tavaliselt on tegemist ligipääsetavuse probleemiga, mida pole arvestatud elamute
ehitamisel. Erivajadusega inimene ei pääse oma majja, korterisse, vannituppa, WC-sse, ei saa
kasutada kööki jne.
Allpool on ära toodud võimalikud lahendused nõukogude ajal tüüpprojekti järgi valminud kortermajade puhul, kus elab suurem osa erivajadusega inimesi. Samal ajajärgul väljaspool asulaid
ehitatud elamud erinevad oma konstruktsioonilt ja ka põhiplaanilt. Kui tüüpprojekti järgi valminud kortermajade puhul saab võtta eeskujuks tüüplahendusi, siis teiste elamute puhul oleneb kõik hoone konstruktsioonist. Samas on erivajadusega inimese kodu isegi tüüplahenduse
korral ainulaadne, kuna iga inimese vajadused ja võimekus on erinev ning lähenemine kodule
peab olema inimesest lähtuv. Kuigi ligipääsetavusega seotud teemad on sarnased, on eramutes võimalik seda teha rohkem inimese vajaduse põhiselt, kuna kortermajades tuleb saavutada
kokkulepe korteriühistuga ja see võib osutuda takistuseks.
Sageli elavad inimesed majades, kus hoones puudub nii WC kui ka pesemisvõimalus (enamasti maapiirkondades). Pestakse saunas, mis asub majast eemal ja kuhu puudub liikumisvõi liitpuudega inimesel ligipääs. Hajaasustuse programmi raames on paljudesse majadesse
veevarustus ja kanalisatsioon küll sisse toodud, kuid pesemisruumid ja WC on välja ehitamata. Sel juhul tuleb leida hoones optimaalne koht, kuhu saab ehitada vajalikud ruumid ja
ühendada need vajalike kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, elekter).

Levinumad probleemikohad ja lahendusvariandid
1. Eluruumis (vt ptk 2.1)
Korteris liikumine:
 Lävepakkude eemaldamine, vaheuste avade laiendamine ja uute uste paigaldamine,
mööbli paigutuse muutmine.
Rõdule või lodžale (taandrõdu) pääs kortermaja puhul:
 Uue laiema ukse ja kitsama akna paigaldamine ning kaldtee, kas statsionaarse või
teisaldatava, kasutuselevõtt.
2. Pesemis- ja tualettruumides (vt ptk 2.1.4)
 Eraldi asetsevate WC ja vannitoa ühendamine (asuvad enamasti kõrvuti). Vanni
eemaldamine ning standardse dušialuse paigaldamine, ka dušialuse või ühes tasapinnas trapiga põranda ehitamine. Ukseava laiendamine. Manööverdamisruumi vabastamiseks näiteks pesumasina paigaldamine kööki. Sama kehtib ka ühise WC ja
vannitoa puhul.
 WC ja vanni/duši puudumise puhul eluruumis sobiliku pinna leidmine, kuhu on võimalik ehitada duširuum koos WC-ga ja luua vee- ja kanalisatsiooniühendused ning
paigaldada boiler sooja vee saamiseks.
3. Köögis (vt ptk 2.1.9)
 Köögimööbli kohandamine/ümberpaigutamine (kui on võimalik) või uue köögimööbli soetamine.

17

4. Hoone sisesel teekonnal eluruumist välisukseni (vt ptk 2.2)
Välisuksele:
 Ukseautomaatika ja lävepakukünniste paigaldamine.
Trepikojas:
 Tõstuki, käsipuude ja lävepakukünniste paigaldamine.
Korteri uksele:
 Ukseautomaatika ja lävepakukünniste paigaldamine.
 Olemasoleva ukseava laiendamine ja uue ukse paigaldamine.
5. Hoone esisel (vt ptk 2.3)
 Parkimine.
 Kaldtee ja platvormi laienduse ehitamine ning käsipuude paigaldamine.
 Fassaadi olulised muutused vajavad projekti ja ehitusluba.
 Projekt peab olema koostatud vastava pädevusega spetsialisti poolt. Projekti
koostamise aluseks on omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused või detailplaneering.
 Ehitusluba on luba ehitamise alustamiseks, mille kohalik omavalitsus annab
kinnistu omanikule või juriidilisele isikule, kellel on õigus antud kinnistul ehitamisega tegeleda.
 Ehitusteatis väljastatakse omavalitsuse poolt reeglina väikesemahuliste ehitiste korral ja tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitamise alustamist.
6. Piirdeaedade ja väravate puhul (vt ptk 2.3.4)
 Väravaautomaatika paigaldamine.

2.1 ELURUUM
2.1.1 KORTERIUKS
Korteriuks on liiga kitsas või ei avane ukseleht täies ulatuses.
Kitsa ukseava puhul tuleb seda laiendada ja paigaldada uus uks. Ukseava laiendamisel kandeseinas või ukseava tegemisel kandeseina tuleb eelnevalt saada korteriühistu nõusolek. Seejärel tuleb tellida projekt ja võtta projektist lähtuvad kooskõlastused
(KOV, korteriühistu).

Ukseluku avamine ja sulgemine võtmega ning ka ukselehe avamine ja sulgemine on
ülejõukäivad.
Tuleb paigaldada ukseautomaatika ja inimesele anda võtmepult, mis on distantsilt
juhitav. Võtmepuldist avaneb ukselukk ja seejärel ukseleht ning teatud seadistatud
aja järel uks sulgub ja lukk lukustub.
Tuleb paigaldada korteriuksele biomeetriline ehk sõrmejäljelugejaga ukselukk.
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Biomeetrilised ehk sõrmejäljelugejaga ehk näpulukud toimivad unikaalse „võtmega” – sõrmejäljega. Luku aktiveerimiseks piisab sõrme asetamisest skannerile. Sõrme ei pea asetama
skannerile väga perfektselt ja alati ühes positsioonis – sõrm ei pruugi olla skanneri lugeja
keskel, võib olla ka veidi viltu ja kaldu. Lukud on reeglina autonoomse toitega (4 AA patareid
kestavad reeglina 1 aasta või kauem) ja sõltuvalt mudelist on avatavad lisaks sõrmejäljele ka
PIN-koodi, kaardi või mehaanilise võtmega. Väljastpoolt avaneb uks näpuga ja seestpoolt lingi
vajutusega. Näpulukku on eriti mugav paigaldada uuele uksele, sest lukkudel on kaasas oma
korpus, mis ei ühti enamkasutatava Assa/Abloy korpuse mõõtmetega.

UKSEAUTOMAATIKA
Kortermajade ja eramute välis- ja korteriuksed on tavaliselt käänduksed. Vajadusel saab paigaldada käändukse automaatika, mida saab seadistada vastavalt konkreetsele vajadusele.
Mõningaid ukseautomaatika funktsioone:
 Seadistatav tuulepidur.
 Väljalülitatud automaatika toimib tavapärase reguleeritava uksesulgurina.
 Juhtelektroonika on kompaktne ja lihtsalt seadistatav.
 Reguleeritavad põhifunktsioonid (avamise ja sulgemise kiirus, avatud oleku pikkus, kiirendused ja aeglustused).
 Kombineerimisvõimalus infrapuna- ja mikrolaineandurite, lülitite ja kaugjuhtimisseadmetega, nt puldiga (standardkomplekt sisaldab automaatikat ja andureid).
Ukse- ja ka väravaautomaatika tellimiseks pöörduda lukuettevõtete poole, kus spetsialistid
oskavad vastavalt inimese erivajadusele leida õige lahenduse.

2.1.2 SISEUKSED
Vastavalt inimese erivajadusele võib ukse avamise ja sulgemisega toimetulekuks olla parim
lahendus voldik- või lükandukse kasutamine. Vahel piisab käändukse kasutamise hõlbustamiseks ukselehe siseküljele käsipuu paigaldamine. Koostöös inimesega tuleb leida sobilik
variant.
Tubade uksed on reeglina piisavalt laiad liikumisabivahendiga liikumiseks. WC-de ja
vannitubade uksed aga mitte.
Ukseavade suurendamine ja uue, laiema käändukse paigaldamine.
Käändukse paremaks käsitsemiseks võib paigaldada ukse hingedepoolsesse ossa
käepideme, mille täpne asukoht tuleb täpsustada inimesega.
Väikese ruumi korral paigaldada võimalusel voldik- või lükanduks.
Kui pesuruumis asub gaasiveesoojendi, siis tuleb ukse alumisse ossa paigaldada
tuulutusrest, et tagada õhu juurdepääs.
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Pääs rõdule või eendrõdule on takistatud kõrge lävepaku ja kitsa ukseava tõttu.
Tuleb paigaldada uus ja laiem uks koos aknaga (reeglina paigaldatakse rõdu aken ja
uks komplektina – ühe suurenedes väheneb teine).
Läve ületamiseks paigaldada kaldteed, võimalusel tõsta rõdu põrandat.

VOLDIKUKS
PVC voldikuksed on sageli heaks lahenduseks ruumide eraldamisel. PVC tagab ustele parima
hinna ja kvaliteedi suhte. Lisaks on neid lihtne puhastada ja hooldada ning nad sobivad kõikjale, nii töö- kui ka eluruumidesse.
Funktsioonilt võib voldikuks vajadusel asendada statsionaarset ust ja tekitada suurema kasuliku pinna. Voldikuksi võib kasutada vaheseinana erinevate ruumide eraldamiseks köögis,
elutoas või magamistoas. PVC materjal on vastupidav ka niisketes ruumides: pesuruumid,
saunad, riietusruumid, basseinidega ruumid jne. Voldikukse planeerimisel tuleb arvestada,
et ukseava jääb klapitud detailide tõttu väiksem. Erinevatel tootjatel on see erinev ja toodet
tellides tuleb sellele tähelepanu pöörata.

LÜKANDUKS
Lükandustel on erinevaid mehhanisme kinnitusega nii lakke kui ka seinale. Mehhanismide külge sobivad erinevad siseuste ukselehed vastavalt soovile. Mehhanisme müüvad ka furnituuri
ettevõtted ning ukseleheks saab kasutada vineeri, puitu jne. Lükandukse käepide võiks olla
reeglina süvistatud. Käepideme valik sõltub inimese käefunktsiooni võimekusest (tõmbejõust,
haaramisjõust, pigistusjõust).

LÄVEPAKUD
Üheks peamiseks takistuseks siseruumides liikumisel on kõrgete lävepakkude ületamine
ühest ruumist teise minemisel. Kui kõrged lävepakud pole eemaldatud, võib ratastooli- ja
käimisabivahendi kasutajal ülakeha lihasjõudluse vähesuse tõttu olla raske neid iseseisvalt
ületada. Proteeside, liigeshaiguste ja tasakaaluhäiretega inimesed võivad lävepakkude ületamisel komistada või tasakaalu kaotada, suurendades kukkumisohust tulenevate traumade
riski. Iseseisvuse suurendamiseks ja kukkumisohu vähendamiseks on soovitatav eemaldada
siseruumidest kõik lävepakud.
Kõige raskem on ületada ratastel abivahendiga täisnurkseid tõkkeid.
Kõrged lävepakud tuleb eemaldada ja asendada madalate lävepakkudega või võimalusel
ühendada erinevad põrandakatted ühe tasapinnana. Lävepaku materjali valib inimene koos
ehitajaga, kuna ehitaja oskab anda konkreetse koha kohta võimalikud lahendusvariandid, mille
hulgast inimene saab valida sobilikuma.
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Enne ja ...

pärast

Ratastoolis inimesel oli tubadevaheline liikumine takistatud halvasti vormistatud lävepakkude tõttu.
Põrandad olid eri tasapinnas ja PVC-ga kaetud osa auklik. Paigaldati metallist tasandusliist ja lävepakk.

Erinevad lävepaku kaldteed
 Plastmassist lävepaku kaldtee koosneb moodulitest. On olemas nii nurga kui ka sirged
moodulid. Antud moodulitega saab paigaldada lävepakukünnist kuni 15 cm kõrguseni.
Kaldtee peab olema kindlasti aluspinda kinnitatud.

Plastmassist lävepaku kaldteed

 Spetsiaalne alumiiniumist lävepakukünnis. Võib kasutada nii äravõetavana kui ka statsionaarsena. Ohutum on statsionaarsena.
 Klaaskiust lävepaku kaldteed. Kerged ja erinevates mõõtudes. Pealispind on teraline
AntiSlip (libisemisvastane) pinnakate. Saadaval kolmes kõrguses – 75, 100, 125 mm.
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2.1.3 MÖÖBLI PAIGUTAMINE
Inimese iseseisvat liikumist võib takistada korteri sisustuse paigutus. Sellele tuleb tähelepanu
pöörata ning vajalikud muudatused läbi viia. Näiteks inimesel, kes kasutab ratastooli või käimisraami, võib olla keeruline manööverdada ruumis, kus on palju mööblit. Lisatakistuseks võivad olla ka vaibad, mille taha võib ratastool/käimisraam takerduda. Samas võib rohke mööbli
olemasolu olla kasuks inimestele, kellel on tasakaaluprobleemid. Nemad saavad mööblile toetuda ning tänu sellele iseseisvalt liikuda.
Oluline on inimesega suhelda ning näha teda oma kodus liikumas.
Igale inimesele on vastavalt tema tegevuspiirangutele ja ümbritsevale keskkonnale ka individuaalne lahendus.
Raskendatud ligipääs riiulitele, kappidele jne.
Ratastoolikasutaja puhul peavad riiulid, kapid jms asuma kõrgusvahemikus
400–1500 mm. Mida sügavam tasapind, seda madalamalt on võimalik asju kätte
saada.

2.1.4 TUALETI- JA PESEMISTOIMINGUD
Tualetitoimingute ja/või pesemistoimingute sooritamine võib olla raskendatud erinevate tegurite tõttu:
 Ligipääs puudub/raskendatud.
 Ebasobiv WC-pott (liiga madal).
 Pole võimalik WC-potilt püsti tõusta (käsipuude puudumine).
 Põie- ja soolefunktsioonihäired (kateeter, mähkmed).
 Inimene pole võimeline ilma abita WC-potti kasutama (alanenud lihastoonus siirdumiste
läbiviimiseks).
 Sobiva abivahendi puudumine.
 Inimese tervislikku seisundit ja tegevusvõimet mitte toetav pesemiskeskkond.
 Ligipääs puudub või raskendatud nii abivahendiga kui ka ilma.
 Ei ole võimeline vanni kasutama või puudub toimingut lihtsustav abivahend.
Tegevuspiirangute tuvastamisel on oluline olemasolevat keskkonda hinnata ning koostöös
inimesega välja selgitada tegevuste läbiviimise kitsaskohad. Vahel on võimalik ka lihtsamate
kohanduste läbiviimisel suurendada iseseisvust või vähendada hoolduskoormust.
Alternatiiv ehituslike keskkonna kohanduste läbiviimisele võib olla sobilike abivahendite kasutusele võtmine.
Tualetitoimingute sooritamisega seotud siirdumiste hõlbustamiseks on võimalik kasutada
erinevaid abivahendeid ning valida inimese tervislikust seisundist ja tegevusvõimest sõltuvalt erinevate potitoolide vahel. Näiteks on olemas väikeste rataste ja ka suurte hooratastega
potitoolid, millega saab sõita nii WC-poti kohale kui ka duši alla. Abivahendi ettevõttes leidub
mitmeid kombineeritud poti- ja dušitoole.
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Kui inimene on võimeline iseseisvalt WC-potti kasutama, aga probleeme valmistab WC-potile
istumine ja püsti tõusmine, on soovitatav mõelda potikõrgenduse soetamisele, vajalike käsipuude või kõrgendatud WC-poti paigaldamisele.
Suurimaks probleemiks keskkonna kohandamisega seotud praktikas on osutunud takistused
vannitoa kasutamisel ning vannitoa sisustus. Paljudel erivajadustega inimestel on vannitoas
vann, mille kasutamine võib olla raskendatud. Kui inimene kasutab vanni ja probleeme esineb
turvaliselt ja iseseisevalt vanni sisse-välja pääsemisega, on üheks võimaluseks vanniistme
paigaldamine või vanni eemaldamine ja selle asendamine dušinurgaga.
Erivajadusega inimesele, kes vajab kõrvalist abi vanni sisse- ja välja pääsemisel, on mõistlik
soovitada vanni eemaldamist ning dušialuse või ühes tasapinnas trapiga duširuumi põranda
ehitamist. Lastele on olemas spetsiaalsed pesemisalused, kus lapse kogu keha ja pea on toestatud ning vajadusel on võimalik asend fikseerida turvarihmadega.
Sobivaima toote valikul soovitada pöörduda abivahendi ettevõtte poole, kus koos spetsialistiga
leitakse parim tootelahendus (ettevõtete kontakte vt lk 64).

WC
Puudub piisav ruum liikumisabivahendiga (ratastool, käimisraam) WC-sse sisenemiseks ja seal manööverdamiseks.
Ühise sanitaarsõlme puhul (vann ja WC koos) on soovitatav: laiendada ukseava ja paigaldada uus uks (voldik-, lükand- või käänduks); vajadusel paigutada sisustus ümber,
näiteks viia pesumasin kööki, kaotada ära valamukapp jne.
Alati, kui põrandakonstruktsioon lubab paigaldada vee- ja kanalisatsiooniühendused
põranda sisse või alla, ehitada ühes tasapinnas trapiga põrand, mis võimaldab takistusteta ligipääsu mistahes ratastel abivahendiga (ratastool, dušitool, rulaator).
Kui WC ja vannituba paiknevad eraldi, ehitada WC ja vannituba kokku ning paigaldada
üks piisava laiusega uks (voldik-, lükand- või käänduks). Vajadusel ja võimalusel suurendada tekkivat ruumi (näiteks koridori arvelt).
Paigaldada vajalikud abivahendid: WC-poti kõrgendus või kõrgendatud WC-pott; käsipuud seintel, WC-poti küljes või ülestõstetavad põranda- või seinakinnitusega.
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Näide, kuidas ehitada vannitoast duširuum.

OLEMASOLEV OLUKORD
VANN
GAASIVEESOOJENDI

PESUMASIN

TEISALDATAV
DUŠITOOL

RADIAATOR

UUS PÕHIPLAAN
DUŠILIFT
KÄSIDUŠIGA

DUŠISEGISTI

TRAPP

KÄSIPUU

KALLE 1 : 50
DUŠIKARDINAPUU
KARDINAGA
KATE PÜSTAKUTE
VARJAMISEKS
KÄTERÄTIKUIVATI

VOLDIKUKS

TASANDUSLIIST

Ratastoolikasutaja vannitoa kohandus
Ratastoolikasutaja ei pääsenud vannituppa ja see ei olnud ka vastavalt kohandatud.
Suurte hooratastega duši- ja potitooliga pääseb inimene sõitma WC-potile ja ka dušši kasutama,
seega on tagatud tema iseseisev toimetulek hügieenitoimingutega. Pesumasin paigaldati kööki,
et vabastada ruum dušitooliga manööverdamiseks.
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Näide, kuidas ruumi paremaks kasutamiseks ehitada kokku vannituba ja WC.

OLEMASOLEV OLUKORD

KANALISATSIOONITORU

VANN

VERTIKAALNE
ELEKTRIBOILER

PLIIDI
SOOJAMÜÜR
PESUMASIN

UUS PÕHIPLAAN

1100

DUŠILIFT
KÄSIDUŠIGA

KANALISATSIOONITORU

TRAPP

1100

TEISALDATAV
DUŠITOOL

KALLE 1 : 50

KÄETOED
VERTIKAALNE
ELEKTRIBOILER

PLIIDI
SOOJAMÜÜR

ÜLESTÕSTETAV
PÕRANDAKINNITUSEGA
KÄETUGI

KÄETUGI

DUŠIKARDINAPUU
KARDINAGA
PESUMASIN

800

UUS SEIN

TASANDUSLIIST

Ratastoolikasutaja WC ja vannitoa kohandus

Liikumispuudega inimese vannituba, kus lammutati WC ja vannitoa vaheline sein ning eemaldati uksed.
Ehitati ühes tasapinnas trapiga duširuum, paigaldati uus laiem uks ning vajalikud tugikäepidemed.
Selline ümberehitus tagab inimesele iseseisva toimetuleku hügieenitoimingutega.
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VANNITUBA
Korrusmajade korterites (vahelaed paneelidest) on tavaliselt vann, mida liikumispuudega inimesel on raske, sageli võimatu kasutada.
Eemaldada vann.
Kõrgematel korrustel saab vanni asemele paigaldada dušialuse (ka sisse ehitatud
dušialus (vt ptk 2.1.6) või ehitada ühes tasapinnas põranda, mis ukseava juures on
ehitatud pandusena (viimane variant sobib harvadel juhtudel). Põranda tõstmise kõrgus sõltub valitud trapist ja kanalisatsioonitoru ühenduse kõrgusest maja püstakusse.
Koostöös inimesega tuleb viimasena paigaldada vajalikud abivahendid, et kinnitada
need just täpselt sinna, kus inimene neid vajab (käsipuud, dušitool jne).
I korruse korteris on võimalik kanalisatsioonitorud vedada keldrilae alla nii, et duširuumi põrand jääks ühte tasapinda ning ei tekiks ka suurt tasapindade vahet esiku ja
duširuumi põrandate vahel. Põrandale tuleb paigaldada trapp ja unustada ei tohi, et
kalle peab olema trapi suunas.

Enne ja ...

pärast
Antud sanitaarsõlm on kohandatud tugevas ülekaalus inimesele. Vannituba ja WC asusid eri ruumides ja
uksed olid liiga kitsad seal liikumiseks, samuti oli raskendatud vanni kasutamine. Vannituba ja WC
ühendati ning ukseava tehti kahe ukse baasil. Vann eemaldati ja ehitati ühes tasapinnas trapiga põrand.
Lakke paigaldati WC-potilt tõusmise toetamiseks kolmnurk, mis peab vastu inimese keharaskusele.
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Eluruumis puudub pesemisvõimalus ja WC.
Kui majas on vesi ja kanalisatsioon olemas, siis saab eluruumi plaanilahendust muuta
selliselt, et tekitada vajalik ruum pesemisvõimaluse ja WC rajamiseks.
Kui eluruumis puudub vesi ja kanalisatsioon, siis on tegemist kapitaalsema ehitusega,
kus kõigepealt tuleb majja vesi tuua, leida sobiv moodus reovee ärajuhtimiseks ning
teha uus plaanilahendus.

2.1.5 NÄITEID TEISALDATAVATEST ABIVAHENDITEST

Poti- ja dušitool

Vannitõstuk

Potitool

Potikõrgendus

Vanniiste

Laste pesemisalus
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2.1.6 Kohandamisel kasutatav sanitaartehnika ja
statsionaarselt kinnitatavad abivahendid
WC-POTT
Tava WC-poti kõrgus on 40–42 cm ja kõrgendatud WC-poti kõrgus 46 cm. Kõrgendatud WCpotti on kergem hooldada kui olemasolevale potile paigaldatud plastmassist potikõrgendust.
Kui olemasolev WC-pott on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist, siis on soovitatav vahetada see välja kõrgendatud WC-poti vastu. Vajadusel tellida ka kõrgendatud vajutusnupp.

Kõrgendatud WC-pott kergendab potile istumist ja sealt tõusmist liikumisraskustega inimestel

Seina WC-pottide puhul on võimalik valida nii kõrgust kui ka pikkust.
Pikendatud seina WC-potile on parem siirduda ratastoolikasutajatel
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TUGIKÄEPIDEMED
 WC-potile kinnitatavad käetoed. Võib tellida koos prilllauaga või ilma. Kindlasti veenduda
enne prilllaua soetamist selle sobivuses olemasoleva WC-potiga. Parim moodus on hankida kõik vajalik korraga.

 Seinakinnitusega WC-poti käetoed. Käetoele on võimalik kinnitada ka WC-paberi hoidja.
Käetugede kõrgus ja asukoht täpsustada inimesega, et tagada parim toetus ja turvalisus.
Kahe käetoe paigaldamise korral pöörata tähelepanu käetugede kaugusele teineteisest, et
inimene mahuks tugede vahele ja käetoed oleksid õigel kaugusel.

 Seinakinnituse ja tugijalaga WC-poti käetoed.
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 Tugikäepidemed. Erivajadusega inimese turvatunde loomiseks ja vajaliku toe saamiseks
on soovitatav paigaldada eri mõõdus ja eri viimistlusega tugikäepidemed. Neid võib paigaldada nurga all, horisontaalselt või vertikaalselt – just nii, nagu inimene seda vajab. Märgades ruumides on otstarbekas valida faktuurse toruosaga tugikäepide, mis takistab käe
haarde libisemist. Tugikäepidemete paigaldamise kõrgus, täpne suurus ja asukoht tuleb
täpsustada inimesega, et need tagaksid võimalikult kindla toetuspinna.
Käsipuud kinnitada vastavalt tootja juhisele ning veenduda, et kinnitus peab vastu
inimese raskusele.

Tugikäepidemeid müüakse nii abivahendite ettevõtetes kui ka ehituskauplustes.

DUŠIALUSED
Vanni eemaldamisel korrusmaja korterist, mis asub kõrgemal kui esimene korrus, on võimalik
paigaldada kas standardne dušialus või sisse ehitada trapiga dušialus, kuna vahelaed on paneelidest ja torustik paneelipealne ning torustikku paneeli süvistada ei tohi. Esimesel korrusel
on võimalik kanalisatsioonitorustik viia keldrilae alla ja ehitada ühes tasapinnas trapiga duširuum (küsida korteriühistu nõusolek).
Alati, kui on võimalik, on parim variant ehitada ühes tasapinnas trapiga põrand, sest
see võimaldab parema liigipääsu ja on kasutatav ka pikas perspektiivis.
Standardse dušialuse paigaldamine on kõige vähem kulukas. Sisseehitatud dušialuse ehitamise eeliseks on võimalus valida dušialuse mõõtmeid nagu ruum lubab. Lisaks on sisseehitatud dušialuse puhul dušialusele võimalik paigaldada põrandaküte.
Enamlevinud dušialuste materjaliks on reeglina akrüül, valatud marmor või plekk. Ümardatud
esiservaga dušialuste standardmõõdud on 80 x 80 cm ja 90 x 90 cm. Kandiliste dušialuste
standardmõõdud on 80 x 80 cm, 90 x 90 cm ja 75 x 90 cm. Võimalik on leida ka erimõõtudes
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kuni suuruseni 120 x 90 cm (neljakandilised dušialused). Plekist dušialuste mõõdud algavad 70 x 70 cm-st. Dušialus peab olema alati libisemisvastase pinnaviimistlusega. Dušialuseid saab paigaldada nii jalgadele kui ka põrandasse. Külgpindu saab katta nii keraamilise
plaadi, spetsiaalsete esipaneelide või muu veekindla materjaliga.

Akrüülist nelinurkne dušialus

Enne ja ...

Akrüülist ümardatud servaga dušialus

pärast

Duširuumi kasutavad liikumisraskustega eakas mees ja naine. Dušiboksis pesemine oli raskendatud
vähese ruumi tõttu, pesta sai ainult seistes. Dušiboks asendati võimalikult madala, 120 x 90 cm
suuruse dušialusega. Dušialusega piirnevad seinad kaeti hüdroisolatsioonimastiksiga ja
seejärel plaaditi. Kasutusele võeti teisaldatav dušitool.
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Enne ja ...

pärast

Vannitoa kasutaja on liikumispuudega inimene, kellele olid vanni pääs ja sealt väljatulek raskendatud.
Vanni asemele ehitati vanni mõõtudes trapiga dušialus. Kasutusele võeti teisaldatav dušitool,
mille asukohta on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Enne ja ...

pärast

Vannitoa kasutaja on ühe kehapoole halvatusega inimene, kes kasutab liikumiseks ratastooli.
Pesemistoimingutel vajas ta abilist. Vannitoa ukseava ei võimaldanud ratastooliga sissepääsu.
Ehitati erimõõtmetega trapiga dušialus ja võeti kasutusele teisaldatav dušitool,
kuhu inimene saab ratastoolist pesemistoimingute sooritamiseks siirduda.
Ukseava suurendati ja paigaldati voldikuks.
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DUŠIBOKSID
Dušibokse kasutatakse seal, kus tavalise dušinurga paigaldus on raskendatud (puudub vajalik ruum ja märgades ruumides nõutav viimistlus, näiteks paigaldatakse kööki või esikusse).
Tavaliselt on dušiboksil olemas neli külge, millest üks või kaks on uksed (liug- või käänduksed),
ja vahel on olemas ka lagi. Kujult on neid nii ümaraid kui ka kandilisi, erineva dušialuse kõrguse ja sisustusega (iste, valgustus, massaažipaneel jne).
Dušibokside paigaldus on väga lihtne – vajalik on vaid sisseviik külma ja sooja vee jaoks ning
äravool. Massaažikabiinide puhul on vajalik elektriühendus.

Erineva kujuga dušiboksid

DUŠISEINAD, DUŠIKARDINAD
Teatud juhtudel, kui inimesel on tasakaalu hoidmisega probleeme, on soovitatav paigaldada
dušiseinad. Parema liikumisruumi tagab aga dušikardin.

Enne ja ...

pärast

Duširuumi kasutaja on eakas liikumispuudega inimene. Dušialus oli liiga väike dušitooli kasutuselevõtuks.
Ehitati ühes tasapinnas trapiga põrand ja võeti kasutusele dušitool. Kardinad paigaldati kahele poole.
Boiler ja valamu jäid endised.

33

VANNID
Osadel juhtudel on erivajadusega inimesel olemas duširuum, aga tervislikust seisukorrast
lähtudes on vaja vanni. Teatud puhkudel on õigustatud ka nn mullivann, mis tagab inimesele
vajaliku massaaži ja lõdvestuse.
Vanne tehakse erinevatest materjalidest, kuid soovitatav on valida akrüülist valatud vann.
Akrüülvann on kehale soe ja kergesti puhastatav. Vanne on eri kujuga ja väga erinevates mõõtudes, mistõttu leiab alati just antud kohale sobiva. Standardpikkused on 150 cm, 160 cm,
170 cm ja laiused 70–75 cm. Soovitatav on valida mittelibiseva põhjaga vann või vajadusel
võtta kasutusele mittelibisevad matid (kinnituvad iminappadega vanni põhja). Samuti võib
paigaldada vanni põhja mitteabrasiivseid litreid või teipe.

Akrüülvannid

Emailitud lehtterasest vann

Olemas on ka uksega vannid, kuid sageli ei sobi need erivajadusega inimesele. Selleks, et vanni
pääseda, tuleb ületada aste. Lisaks ei saa vanniust enne avada, kui vesi on välja voolanud, ja
ooteaeg suurendab inimese külmetusriski.
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VALAMUD
Ratastooliga liikuva inimese jaoks on välja töötatud madala põhjaga valamud. Valamute küljed
on laiemad, et inimene saaks käsi toetada. On ka sissepoole kumera esiservaga valamuid, mis
tagavad vahetu ligipääsu ratastooliga. Valamu vesilukk on viidud võimalikult seina äärde. Valamutel on kas käepidemed või siis serv, kust saab haarata ja end ratastooliga lähemale tõmmata.
Allpool on toodud näited spetsiaalsetest invavalamutest, kuid ka tavavalamute hulgast
leiab sobilikke. Kõik sõltub erivajadusest ja kasutamisest.

Valamuid on võimalik kinnitada ka üles-alla liikuvale
raamile:
 Sobib kõigile poltkinnitusega valamutele.
 Kergitatav ja langetatav (315 mm).
 Käepideme saab paigaldada paremale või
vasakule küljele.
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SEGISTID
Segistite valikul tuleb lähtuda põhiliselt kasutamise lihtsusest, ohutusest ja säästlikkusest. Invasegistitel on tavaliselt pikendatud kahv (kang), kuid mitte alati ei ole see vajalik. Kindlasti peaks
segistil olema mugavusvool ja mugavustemperatuur. Mugavustemperatuur tähendab, et kui
tõmmata segisti kahva kõige äärmisesse asendisse, siis ta tuleb alati tagasi ca 38-kraadise vee
temperatuurile.

Valamusegistid

Köögisegistid

Dušisegistid:
 Termostaatsegisti korpus ei tohi olla kuumenev.
 Peab olema Safe Touch funktsiooniga (ohutu puude).
 Saab lisada jooksutoru ja kasutada vannisegistina.
 Tava dušisegisti peab olema alla suunas kangiga, et vältida vigastusohtu.

Dušisegistid
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Vannisegisti

Dušilifti paigaldamine võimaldab inimesel end pesta, kasutades mõlemat kätt. Dušilifti saab
valida ka lisadega (näiteks seebialusega).

Dušiliftid

Sanitaartehnikat võib leida nii suurematest ehitusmaterjale müüvatest kui ka sanitaartehnikale spetsialiseerunud kauplustest.
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DUŠITOOLID
Statsionaarselt kinnitatavad dušitoolid on reeglina üles klapitavad, et saaks pesta ka püsti
seistes. Seinakinnitusega dušitooli valib inimene, samuti oskab tema öelda paigalduskõrguse
ja täpse asukoha. Turvalisuse huvides on soovitatav valida tugijalgadega dušitool. Käetoed ja
seljatugi on vajaduspõhised. Dušitooli paigaldamisel jälgida paigaldusjuhist, et tagada tooli
maksimaalne kandevõime, mis on tooliti 110–130 kg vahel.

Ilma käetugedeta seinakinnitusega dušitoolid

Käetugede ja seljatoega seinakinnitusega dušitoolid

Tugeva ülekaaluga inimestel on soovitatav kasutada teisaldatavaid või spetsiaalseid,
suurema kandevõimega dušitoole.
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2.1.7 SANITAARRUUMIDE VIIMISTLUS
Vannitubades ja duširuumides on kõige tähtsam, et oleks paigaldatud hüdroisolatsioon ja tagatud ventilatsioon. Eraldiasuva WC viimistluse valib inimene ise, kuid seal on samuti tähtis
ventilatsiooni olemasolu.

PÕRANDAD
Põrandakatteks on sobilikud mittelibisevad materjalid:
 Faktuursed (krobelised) keraamilised plaadid.
 Mosaiikplaadid (vuukide rohkus vähendab libisemisohtu).
 Spetsiaalsed PVC rullmaterjalid (reljeefsed, naastude või mummudega). Vuugid ühendatakse keevislindiga. Ülekate seinale ca 10–15 cm.
PVC rullmaterjali soovitatakse juhul, kui ruumis käiakse ainult paljajalu. Naastud/mummud
tagavad hea nakkuvuse ja libisemiskindluse.
Olemasoleva plaatpõranda puhul on soovitatav plaate töödelda spetsiaalse AntiSlip töötlusega või paigaldada libisemist takistavad ribad/teibid. Teipe on erineva värvi, mõõdu ja kujuga.

SEINAD
Duši piirkonnas on soovitatav kasutada keraamilisi plaate või teisi niiskuskindlaid materjale
(PVC-kate, vinüülplaadid jne). Muud seina osad võib soovi korral värvida niiskuskindla värviga.

Foto on üksi elava ratastoolikasutaja vannitoast. Keraamilised plaadid on paigaldatud paneeli kõrguselt.
Valamu, dušilift, pesemistarvikud ja peegel on paigutatud inimese kasutamisvõimalustest lähtuvalt
madalamale kui tavaliselt, kus duširuumi jagatakse teiste pereliikmetega.
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LAED
Lae võib värvida niiskuskindla värviga või paigaldada ripplagi. Ripplae materjaliks sobivad
mineraalkiudplaatidest moodullaed, alumiiniumprofiilidest, immutatud puidust õhuvahedega
ripplaed jne.

2.1.8 TÕSTESEADMED ELURUUMIS
LAETÕSTUK
Laetõstuk on mõeldud inimese transportimiseks kas iseseisvalt või abistajaga ja sellest tuleneva füüsilise koormuse vähendamiseks. Tõstuk liigub siinil elektriliselt puldist juhtides või
manuaalselt lükates. Võimalik on kasutada nii tõstekoti kui ka istmega. Tõstuki paigaldamiseks on vajalik elektriühendus. Juhul, kui siini ei saa paigaldada lakke, on võimalik see paigaldada metallkonstruktsioonile, mille vahel liigub tõstuk. Paigaldamistingimused annab tõstuki
tarnija ning keerulisematel juhtudel on vajalik konsulteerida ka ehitusspetsialistiga.

Enne ja ...

pärast
Vannitoa kasutaja on ratastoolis liikuv inimene, kellel puudus võimalus kasutada iseseisvalt vanni ja WC-potti.
Kuna lagi koos kommunikatsioonidega oli välja ehitatud, siis paigaldati tõstuk metallkonstruktsioonile.
Tõstuk võimaldab inimesel ratastoolist siirduda vanni ja WC-potile.
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TOOLTÕSTUK
Tooltõstukeid saab paigaldada erineva kujuga treppidele nii eluruumis kui ka trepikojas. Enamasti kasutatakse tooltõstukeid eramutes teisele korrusele pääsemiseks, kus sageli asuvad
magamistoad. Paigaldamine oleneb trepi kujust ja sellest tulenevalt jooksusiini konstruktsioonist. Tõstukid liiguvad akude peal, mida peab saama laadida peatuskohas (vajalik elektrivarustus). Tooltõstuk kuulub kohanduse alla.

Erineva jooksuliiniga tooltõstukid

2.1.9 KÖÖK
Sageli on köögimööbel kohandamata, kuna vajadus kohanduse järgi on tekkinud peale köögimööbli soetamist. Köögimööbli kohandamisel või uue tellimisel on soovitatav kutsuda kohale
spetsialist köögimööblit valmistavast ettevõttest. Koos spetsialistiga saab paika panna mööbli,
sisustuse ja ka mööbli viimistluse, mis tagaks erivajadusega inimese toimetuleku köögis.
Köögimööbli (koos köögitehnikaga) kohandamisel tuleks tähelepanu pöörata järgnevale:
 Köök peab olema ligipääsetav ja mööbli paigutamise juures tuleb jätta vajalik manööverdamisruum inimesele, kes kasutab liikumiseks ratastooli, rulaatorit, karke või teisi liikumisabivahendeid.
 Ratastoolikasutaja vajab töötasapinda, mille alla on võimalik ratastooliga sõita (soovitatav on kasutada konsoolkinnitust, muidu jäävad tugijalad segama).
 Tööpinna all võivad olla ratastel mahutid, mida on vajadusel kerge eest ära sõidutada.
 Töötasapinna kõrgus ratastoolikasutajal on ca 75–80 cm (tavakõrgus 85–90 cm).
 Tööpinnal peab olema valamu (madalapõhjaline) ja pliidiplaat ning piisav ruum toidu ettevalmistamiseks.
 Nõudepesumasinat on parem kasutada, kui see on tõstetud kõrgemale.
 Ahi peab asuma sellisel kõrgusel, et valmistatavat toitu on võimalik pealtpoolt näha.
 Ahju all peab olema väljatõmmatav lauake, kuhu saab ahjust võetu kohe panna.
 Ahjuust on parem käsitseda, kui see avaneb külgsuunas.

41

 Köögimööbli tavauste asemel kasutada sahtleid ja väljatõmmatavaid konteinereid.
 Riiulitel asetsevad asjad peavad olema haaramiskõrgusel (kättesaadavad).
 Mööbli furnituur valida lähtuvalt inimese võimekusest.

Üles-alla liikuvad kapid või
kapi sisud

Tööpinna küljel asuvast nupust saab kapi
kõrgust reguleerida

Tööpinna alune on vaba
ratastooliga liikumiseks

Ahjul on külgsuunas
avanev uks

SÖÖMISTOIMINGUD
Söömistoimingute läbiviimine võib olla takistatud erinevate tervislike põhjuste tõttu nagu näiteks ühe kehapoole halvatus, käe (või käte) funktsoonihäired (lihasnõrkus või tõusnud lihastoonus), tugev värin, liigeshaigustest tekkinud liikuvusprobleemid sõrmedes või käeproteesi(de)
kasutus.
Toidu ettevalmistamisel ja toidu söömisel on soovitatav kasutada selleks otstarbeks mõeldud
abivahendeid. Näiteks toidu lõikumisel on võimalik kasutada spetsiaalseid toitu fikseerivaid
lõikelaudu. Toidu hakkimiseks on võimalik kasutada ergonoomilist tööasendit võimaldavat lühema otsaga nuga, et inimene saaks toidutegemise protsessis osaleda jne.
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Kui kodukülastuse käigus selgub, et inimesel on söögiriistade käes hoidmine raskendatud, on
soovitatav soetada kerged ja paksema käepidemega söögiriistad. Ühe käega söömisel võib
abiks olla ka kõrgema äärega taldrik. Selleks, et taldrik ei libiseks laual, on olemas spetsiaalne
mittelibisev alus, mille saab asetada taldriku alla.
Tähtis on meeles pidada, et abivahendid on toetava funktsiooniga, et suurendada
inimese iseseisvust.

Näiteid söömisel kasutatavatest abivahenditest

2.1.10 ELEKTER JA ELEKTRIPAIGALDISED
Kortermajades on sageli veel vana elektriinstallatsioon, mistõttu lülitid asuvad 140–150 cm
kõrgusel põrandast. Lähtuvalt puudest võib lülitamine olla raskendatud ja inimene vajab selleks abivahendit.

Enne ja ...

pärast

Ratastoolis liikuval inimesel oli raskendatud kõrgel asuvate lülitite kasutamine ja ta kasutas abivahendina
keppi. Vannitoa kohandamise käigus toodi lülitid inimesele käepärasele kõrgusele.

43

Elektripaigaldiste puhul tuleks tähelepanu pöörata järgnevale:
 Kui erivajadusest lähtuvalt tuleb paigaldada põrandaküte, siis tuleb põrandakütte regulaator paigaldada inimesele kättesaadavasse kohta.
 Kõik paigaldatavad pistikupesad ja lülitid paigaldada inimesele kättesaadavale kõrgusele.
 Sanitaarruumides on väga oluline ventilatsioon. Duširuumis on soovitatav paigaldada
ventilatsiooniavasse elektriventilaator, et ära hoida liigniiskust.
 Vannitoa ja duširuumi valgustid laes peavad olema IP44, põrandal IP65. (IP näitab elektriseadme kaitstust vee ja tolmu suhtes: mida suurem IP väärtus, seda kaitstum valgusti on.)
 Vannitoa või duširuumi pistikud peavad olema niiskuskindlad.
 Kui eluruumis puudub soojaveevarustus, tuleb paigaldada boiler (elektri-, gaasi- või
ahjukütte baasil). Boileri suurus oleneb pere liikmete arvust. Tavaliselt üks inimene
30–50-liitrilisest boilerist suuremat ei vaja.
 Tihti on vannitoad ja duširuumid kütteta. Inimese toimetulekust lähtuvalt on teatud juhtudel vajalik põrandakütte, elektriradiaatori, elektrilise kuivatusredeli või siugtoru paigaldamine. Näiteks kui pestakse inimest sisseehitatud dušialusega põrandal, siis tuleb
kindlasti dušialusele paigaldada põrandaküte.

2.1.11 NUTIKODU
Nutikodu ehk „arukas kodu” on maja, kus seadmed on omavahel ühendatud ning pakuvad elanikele uusi funktsioone ja teenuseid. Enamikul juhtudest saab neid interneti teel juhtida. Üks
nutikodu hüvesid on tõhus energiakasutus, mis on tuleviku seisukohast oluline teema. Näiteks
saab kodu automaatselt reageerida internetis saadaolevatele energiahindadele ning katta vajadused võimalikult kulutõhusalt – ja seda ilma elanike sekkumiseta.
Oluline küsimus nutikodus on turvalisus, mis tagatakse olukorra kaardistamise abil. Nutikodud
võimaldavad ka intelligentset elukeskkonda, näiteks erivajadustega inimestele kohandatud kodud. Paljud tegevused, mis enne olid tülikad või kohmakad, on muudetud lihtsaks ja mugavaks.
Nutikodu eelised:
 Kõik seadmed on lihtsasti paigaldatavad.
 Enamik seadmeid on kontrollitavad ja juhitavad mobiiltelefonist.
 Kõiki seadmeid ja andureid saab seadistada nii, et need annaksid häiret kohapeal ja ka
vajalikule inimesele eemal (inimene ise, sugulased, hooldajad jne).
Näiteid nutikodu seadmetest:
 Pistikute/lülitite kontroll – nutipistiku taha saab ühendada ükskõik millised koduseadmed, võimaldades neid kaugelt sisse-välja lülitada.
 Valgustuse juhtimine – valgustust saab kontrollida oma telefonist, seda nii sisse-välja
lülitades kui ka kodu valgustust automatiseerides.
 Kardinate juhtimine – kardinaid saab juhtida eemalt, näiteks voodist.
 Kaameraga uksekell – võimaldab näha, kes on ukse taga, ning avada nutilukuga ukse
kas kodust eemal olles või otse voodist.
 Nutilukk – telefoni kaudu juhitav lukk, mis võimaldab avada ukse ise ukse juurde minemata. Peaaegu iga olemasoleva ukseluku saab kerge vaevaga muuta nutilukuks.
 Väljumisandur – annab häiret, kui keegi väljub ettemääratud ruumist või territooriumilt.
 Ravimite dispenser – kontrollib ravimite täpset võtmist. Annab kindlatel kellaaegadel ettemääratud annuse ning alarmeerib, kui ravim on jäänud võtmata.
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 Padjaandur – võib teavitada inimest mistahes sensori käivitumisest (kurdid/vaegkuuljad).
 Häirenupp – võimaldab inimesel teavitada selleks ettenähtud isikuid ükskõik millisest
murest.
 Vibratsiooniandur – annab värinaga märku selleks ettenähtud tegevusest.
 Hooldaja alarm – aitab kutsuda hooldaja patsiendi juurde.
 Uputuseandur – annab häiret, kui põrandale koguneb suurem hulk vett või muud vedelikku, olgu selle põhjuseks purunenud veetorud või lahti unustatud valamukraan.
Nutikodusse saab liita andureid, mis võivad olla vajalikud erinevat laadi erivajaduse puhul. Igale
kodule on võimalik koostada just tema elaniku vajadustele vastav pakett.

2.2 HOONESISENE TEEKOND ELURUUMIST VÄLISUKSENI
2.2.1 TREPIKODA
Kortermajades tuleb välisukseni jõudmiseks enamasti ületada 7–9 trepiastet, ka liftiga
majades.
Käsipuu on vaid ühel pool treppi või puudub üldse.
Trepimademed erinevad sageli suuruse poolest. Samuti varieeruvad ka trepikodade
mõõdud. Piisav vaba ruum on oluline trepironija kasutusele võtuks või trepitõstuki
paigaldamiseks.

Trepile alla lastavat kaldteed ei tasu mitte kunagi soovitada, kalle on liiga järsk ja liikumine seal füüsiliselt raske ning ohtlik.
Lahenduseks võib olla käsipuude paigaldamine mõlemale poole treppi.
Võtta kasutusele trepironija, kuid see vajab abistajat.
Ratastoolikasutajale võib anda iseseisva toimetuleku platvormtõstuki paigaldamine.
Platvormtõstuki paigaldamiseks tuleb saada korteriühistu nõusolek. Kui korteriühistu
annab nõusoleku ja keegi ei ole vastu, siis ei pea hakkama korteriomanikelt allkirju koguma. Kui keegi on vastu, siis tuleb koguda allkirju ja saada nõusolek üle 50% korteriühistu elamispinna omanikelt.
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TREPIRONIJA
Ratastoolis inimese transportimine trepironijaga vajab abilist, kes hoiaks juhtrauda, kuid see
abivahend annab võimaluse korterist välja pääseda.
Juhul kui otsustatakse trepironija soetada, on soovitatav valida roomikutel liikuv trepironija,
kuna see on stabiilsem (ratastel liikuvate trepironijate puhul peab olema väga hea tasakaalutunne). Trepironijat saab kasutada enamlevinud manuaalsete ratastoolidega ja see töötab
laetava aku pealt. Enamasti on kandejõud ca 130 kg. Tuleb leida trepironija hoiustamise ja
laadimise koht (pistik 220 V).
Kui on soov soetada kas ratastel või roomikutel liikuv trepironija, siis kindlasti tuleb seda
kohapeal katsetada, kuidas pääseb trepikojas liikuma ja kas trepironija sobib nii inimesele kui
ka tema abilisele. Selleks tuleb pöörduda abivahendi ettevõttesse ja kutsuda kohale tehnik
koos trepironijaga. Abivahendi sobivusel võib selle soetada omavahenditest või teha erimenetluse taotlus Sotsiaalkindlustusametile (vt ptk 3).

Trepironijad

TREPI PLATVORMTÕSTUK
Trepi platvormtõstukid on mõeldud ratastoolis või liikumispuudega inimesele. Neid saab paigaldada nii trepi sise- kui välisküljele ja need on kasutatavad nii sise- kui ka välistingimustes.
Inimesele võib trepitõstuk tagada iseseisvuse ja abilisel kaob füüsiline koormus tema abistamisel. Tõstuki paigaldamine vajab minimaalselt 150 cm ruumi trepiastme ees. Trepitõstukit saab paigaldada trepimademetel vajaliku ruumi olemasolul ka kõrgematele korrusetele kui
esimene, kuid on ebaotstarbekas kõrge maksumuse tõttu.
Sobiliku mudeli valib välja inimene koos spetsialistiga tõstukeid müüvast ettevõttest. Täpsustada tuleb, kas tõstuki platvorm tõuseb automaatselt või mehaaniliselt (füüsilise jõu abil), mismoodi saab tõstuki platvormile sõita (otse või külje pealt), kus paiknevad vajalikud lukustamiskutsumis-sõitmisnupud jne.
Paigaldustingimused annab tõstuki tarnija.
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Enne ja ...

pärast

Liitpuudega täiskasvanud poja põhiline abistaja on tema ema. Trepi küljele paigaldatud allalastavat
kaldteed ei olnud võimalik enam kasutada, kuna ratastoolis inimese transportimine vajas
mitme inimese abi ning oli ohtlik. Paigaldati trepi platvormtõstuk.

VERTIKAALNE PLATVORMTÕSTUK
Vertikaalset platvormtõstukit saab paigaldada nii hoone sisse kui ka välja. Juhul kui trepi kõrval trepikojas on vaba ruum (sageli maapiirkonnas olevatel kahekordsetel kortermajadel), on
otstarbekas sinna paigaldada vertikaaltõstuk. Selline lahendus jätab trepi vabaks ega sega
teiste majaelanike liikumist.

Enne ja ...

pärast

Vanaisa oli oma jõududega ehitanud lapselapsele tõstuki, mida ei saanud enam kasutada uue elektrilise
ratastooliga, kuna platvorm oli liiga väike. Uus tõstuk tagab noormehele pääsu oma eluruumidesse.
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2.2.2 TUULEKODA
Paljudes kortermajades on remondi käigus kaotatud tuulekoja ja trepikoja vaheline uks koos
uksekarbiga ning ka lävepakk. Seega on liikumistee vaba. Samas on maju, kus uks on alles ja
tuulekoda väga väike ning inimesel tuleb manööverdada kahe ukselehe vahel.
Tuulekoja olemasolul on inimese teel veel üks uks.
Tuulekoja uks peab olema kergesti avatav.
Väiksema tuulekoja puhul peab paigaldama mõlemale uksele ukseautomaatika ja uksed peavad avanema korraga.
Kõrge lävepaku puhul paigaldada mõlemale poole lävepakku kas kaldliist või valada
väike kaldtee.
Kui tuulekojas on lahtine jalamatt, siis tuleb see kinnitada, ja kui see segab liikumist,
siis eemaldada.

2.2.3 VÄLISUKS
Välisukse avamine võib osutuda inimesele ülejõukäivaks. Isegi kui õnnestub uks tabletiga
(kas fonoluku Proxy võti või elektrooniline Touch Memory) või võtmega lukust vabastada, siis
sageli on uksesulgur seadistatud ise sulguma ja seetõttu peab ukselehe avamisel kasutama
füüsilist jõudu. Mõnikord on välisuks lukustamata, aga fonoluku või tavalukuga on varustatud
tuulekoja ja trepikoja vaheline uks. Välisuksel, mis tihti on metalluks, on kõrged lävepakud kuni
5 cm ja selle ületamine on erivajadusega inimesele raskendatud.
Välisukse avamiseks tuleb kasutada füüsilist jõudu.
Seadistada uksesulgur nii, et ukselehe avamise tõmbejõud ei ületaks 2 kg.
Välisuksel on olemas fonolukk.
Kui inimene ei ole võimeline lukku iseseisvalt avama, tuleb paigaldada fonolukule
lisaseade ja inimese jaoks võtmepult, millega avaneb uks lukust ja seejärel avaneb
ukseleht ning teatud seadistatud aja järel ukseleht sulgub ja uks lukustub. Uksleht
peab avanema vähemalt 90 kraadi.
Välisuksel on tavalukk, mis vajab lukust avamist.
Kui inimesel puudub võimekus võtmega lukku avada, tuleb paigaldada ukseautomaatika, mis töötab nagu fonolukugi puhul.
Välisuksel on kõrge lävepakk.
Paigaldada mõlemale poole lävepakku kas kaldliist või valada betoonist väike kaldtee.
Välisukse ees on jalamatt.
Välisukse ees võib olla ainult platvormi tasapinnas süvistatud jalamatt.
Lahtised ja tasapinnast kõrgemad jalamatid loovad komistamisohu, mistõttu need
pole turvalised ja tuleb eemaldada.
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2.3 HOONE ESINE
SISSE- JA VÄLJAPÄÄS
Suurtel kortermajadel on reeglina välisuste ees platvorm. Platvormile võib viia trepp, kuid
võib olla ka lihtsalt astme kõrgune platvorm. Tihti puuduvad väljas käsipuud või on käsipuu
paigaldatud ainult ühele poole treppi.
Sisse- ja väljapääsu lihtsustamiseks kortermajast või ka eramust võivad olla sobilikud järgmised variandid:
 Käsipuude paigaldamine.
 Teisaldatavate kaldteede kasutusele võtmine (vajab abilist).
 Kaldtee, tõstuki või lifti paigaldamine (võib vajada abilist).
 Trepironija kasutuselevõtt (vajab abilist ja ei ole kõikidel juhtudel kasutatav).

2.3.1 TÕSTESEADMED HOONE FASSAADIL
Tõstukeid või lifte on võimalik paigaldada ka välisfassaadile. Sageli soovitakse teha pääs esimese korruse korterisse rõdu või lodža kaudu või ka läbi akna (aken asendatakse uksega).
Paigaldada on võimalik nii tõstukeid kui ka ehitada kaldtee. Kui sissepääsu kõrgus on maapinnast rohkem kui 50 cm, siis on soovitatav paigaldada vertikaalne platvormtõstuk. Paigaldustingimused annab tõstuki tarnija.

Vertikaalne platvormtõstuk Viljandis.
Tagab inimesele iseseisva
sisse- ja väljapääsu

Lift Tallinnas Mustamäel. Aknast on ehitatud uks
ja liftiga pääseb otse elutuppa.
Liftiukseni viib sillutatud tee

Tõstukite paigaldamiseks trepikotta tuleb võtta korteriühistu nõusolek. Majast väljapoole tõstukite paigaldamiseks või kaldtee ehitamiseks, millega kaasneb fassaadi
muutus, tuleb teha muudatuste projekt ja taotleda luba nii korteriühistult kui ka kohalikust omavalitsusest.

49

2.3.2 VÄLISTREPID
Mõõdud
Kui on kaks või enam astet, siis on tegemist trepiga. Hea ja mugava trepi valem on 2 x astme
kõrgus + astme sügavus = 630 mm. Trepil peab olema:
 Käsipuu, mis on trepi astmest 900 mm kõrgusel.
 Vähemalt esimene ja viimane aste markeeritud 50 mm laiuse kontrastribaga.
 Trepi pind peab olema kõva, sile ja libisemiskindel.
 Soovitavalt ei tohiks ühel trepimarsil olla üle 18 trepiastme. Kui trepiastmeid on rohkem,
tuleb ette näha trepimade.
E – (trepiastme) jooks/laius
E ≥ 300 mm siseruumide ja kaetud välistreppidel
E ≥ 400 mm katmata välistreppidel
N – (trepiastme) tõus/kõrgus
N = 160 mm siseruumides paiknevatel ja kaetud
välistreppidel
N = 130 mm katmata välistreppidel
Korrusekõrguste vahel soovitatakse vaid üht
vahetasapinda.
Ühtlaselt ka vahetasanditel jätkuv käsipuu on vajalik
treppide mõlemal poolel nii siseruumides kui ka
välistreppidel.
Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks
üldkasutatavates ehitistes6

Trepiastmed ja -mademed ei tohi olla vihmase ilmaga libedad. Libisemiskindlad trepiastmed on
näiteks karestatud betoonist, lõhestatud teraslehest või väikesesilmalisest terasvõrgust.
Nõuetekohase trepi juurde kuulub ka kahele poole treppi kinnitatud käsipuu.

300

900
700

300

Käsipuu profiil
 ümar, Ø 30…40 mm
 sirge piirde kujuline
ümardatud profiil
 laius 25…30 mm
 koguümbermõõt
120…180 mm

Normide kohase käsipuu paigaldamine7

6

RTL 2002, nr 14, lk 7, lisa 2
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50

45

30...40

ym pärysmitta
ümbermõõt
120.
..160
120…160
laius 25…30

Välisukse esine plaaditud platvorm ja trepid muutuvad veega kokkupuutel libedaks.
Platvorm ja trepp töödelda libisemisvastase töötlusega.
Trepi äärtele paigaldada kontrastne libisemisvastane teip, et eristada trepiastmeid.
Hoone välisukse ees on platvorm ja/või trepid.
Ehitada trepi juurde kaldtee.
Rohkemate astmete (kõrguste vahe suurem kui 50 cm) puhul on soovitatav paigaldada
vertikaaltõstuk.
Kaldtee algus ja lõpp peavad olema markeeritud ja kaldtee peab lõppema ja algama
kõva kattega teel.
Võtta kasutusele teisaldatavad/mobiilsed kaldteed juhul, kui mingil põhjusel pole võimalik kaldteed ehitada ja kalle võimaldab ohutut liikumist.
Paigaldada käsipuud.

2.3.3 KALDTEED
Tee erinevate tasapindade kõrguste vahe ületamiseks on võimalik rajada kaldtee, trepp või
paigaldada tõsteseade. Kaldteed kasutatakse ühendusteena eri tasapindade vahel ja teel
asuvate takistuste ületamiseks. Kaldtee ei tohi alata otse ukse eest ilma horisontaalse alata
(platvormita). Horisontaalne ala on vajalik ratastooliga manööverdamisel.
Väiksemate kõrguste vahede puhul on otstarbekas rajada kaldtee. Kaldtee puhul, mis ületab
kõrguste vahet üle 0,5 m, peab olema jäigalt kinnitatud käsipuu ja servades ääris kõrgusega
vähemalt 50 mm. Käsipuude kõrgus kaldtee pinnast peab olema 0,7 m ja 0,9 m. Käsipuud
peavad asetsema üksteise kohal. Käsipuu vorm peab olema selline, mida saab kindlalt ühe
käega haarata. Kaldtee algus ja lõpp tuleb tähistada 50 mm laiuse kontrastribaga või valmistada kaldtee, mille pind on liikumisteest selgelt eristuv. Kaldtee peab olema rajatud vastavalt
kehtivatele normidele ja selle pind peab olema sile, kõva ja märgudes libisemiskindel.
Lõpmatult pikana võib teha kaldteed, kui tema tõus on 1–6%. Kalde puhul 6–10% tuleb iga 6 m
kaldtee lõigu kohta rajada 2 m pikkune horisontaalne puhkemade. Kalle üle 10% ei ole reeglina
lubatud.

300

2000

6000

900

700

Suurimaks põikkaldeks on lubatud kuni 2%.

6000

300

Kaldtee kaldega 8%8
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Ukse avamisnupp
Ukse avamisnupp

300

2000

300

9600 /5%e li 1:20
6000 /8%e li 1:12,5

1800

300

Panduse ja seina vahel vajadusel väike ava,
näiteks remontimisel niiskustehnilistel põhjustel
Pandus 480 mm kõrguste vahega
 5% (ehk 1 : 20) pikkus 9,6 m
 8% (ehk 1 : 12,5) pikkus 6 m

50

4 80

Hõlpsalt läbitav trepp 480 mm kõrguste vahega
 2 x tõus + jooks = 630 mm
 neli 120 mm tõusu ja kolm jooksu

Eeskirjadele vastav kaldtee9

Fotodel on esitatud mõned näited normide kohaselt rajatud kaldteedest

9
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KALDTEEDE MATERJAL

Betoonist kaldtee
Sagedasti kasutatakse kaldtee rajamiseks monoliitbetooni, mille pind on kas harjatud või kaetud graniitkillustikuga. Selline kaldtee on kõva ja kareda pinnaga ning
ilmastikuolud ei muuda seda libedaks.

Metallist kaldtee
Enamkasutatav pinnaviimistlus kaldtee puhul on tsingitud teras. Kaldtee pinnaks on harilikult kas väikesesilmaline võrk või lõhestatud terasleht. Selline pinnakate
on vaatamata ilmastikule hea libisemiskindlusega.

Puidust kaldtee
Harilikult kasutatakse seda materjali puithoonete juures. Kaldtee rajamine on suhteliselt odav. Kaldtee pinnana tuleks kasutada antiseptitud soonilist terrassilauda
või tiikpuud. Tuleb arvestada, et puidust kaldtee muutub
märja ilmaga libedaks. Seetõttu on soovitatav puidust
kaldteid kasutada siseruumis või varikatuse all.

Mobiilsed kaldteed
 Mobiilsed teleskoopkaldteed on reeglina valmistatud kergmetallkonstruktsioonidest.
Nende pind on kõva ja libisemiskindel. Teleskoopkaldteed koosnevad üksteise sisse
jooksvatest kergmetallist profiilidest. Kaldtee moodustatakse kahest teleskoopelemendist, mis asetatakse sobiva vahega üksteise kõrvale.
 Kokkuklapitavad kaldteed on samuti kergmetallist ja ühes tükis, mis transpordiasendis
klapitakse kokku kas piki või põigiti.
 Kasutust leiavad ka kergmetallist kokkurullitavad kaldteed, mis kokkupanduna võtavad
vähe ruumi ja on ühe inimese poolt kergesti avatavad. Arvestama peab aga sellega, et
sellised kaldteed ei saa olla liiga pikad, kuna liitekohtade olemasolu vähendab nende
kandevõimet.
Kõigi mobiilsete kaldteede ühiseks omaduseks on see, et neid on võimalik kompaktselt kokku
panna ja kasutada erinevates olukordades.

4.2 INVAPARKIMISKOHAD JA NENDE MÕÕDUD
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Teleskoopkaldtee

Klapitav kaldtee

2.3.4 PIIRDEAIAD JA VÄRAVAD
Piirded ja piirdes asuvad väravad (jalgvärav, autovärav) on kinnistut piiravad ehitised. Harilikult
kasutatakse tiibväravaid, kuid näiteks ruumipuuduse korral saab kasutada ka lükandväravat.
Piirete kõrgus ja viimistlus on ette antud kas projekteerimistingimustega või on täpsemalt
määratud kehtivas detailplaneeringus.
 Väravad peavad olema hõlpsalt avatavad, vajadusel on võimalik kasutada ukseautomaatikat.
 Kõik väravad peaksid olema lukustatavad.
 Väravad ja tõkkepuud peavad toimima turvaliselt, nii et need ei põhjustaks õnnetusi.
 Väravad peavad olema asjakohase turvavarustusega.
 Soovitatavalt ei peaks väravatele lävepakkusid tegema või kui see on oluline, siis võimalikult madalad (näiteks kõrgusega kuni 20 mm).
 Väravad peaksid avanema vähemalt 90° ulatuses.
 Väravani viiv kaldtee peab omama värava ees 1,5 m sügavust horisontaalset ala.
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3

Ülevaade abivahendite süsteemist

Abivahendite kasutusele võtmine on üks võimalustest, kuidas erivajadusega inimese kodu
kohandada. Oluline on kodukülastusel välja selgitada inimese piirangud igapäevatoimingutes ning valmisolek iseseisvuse suurendamiseks. Samuti on võimalik õigete abivahendite
olemasolul vähendada pereliikme hoolduskoormust.
Erivajadusega inimese põhidiagnoosile võivad lisanduda ka mitmed teised kaasuvad haigused. Näiteks seljaajukahjustuse korral võib inimesel esineda nii patoloogiline lihastoonuse
tõus (spastika) kui ka madal lihastoonus (hüpotoonia). Mida kõrgemal esineb seljaajukahjustus, seda suurema tõenäosusega on mõjutatud käelised tegevused, iseseisev liikumine ja
igapäevaelu toimingud. Selliste probleemide korral on inimese toimetulek raskendatud ning
on oluline hinnata olemasolevat olukorda.
Kui kodukülastusel selgub, et abivahend aitaks inimese iseseisvust suurendada, tuleks soovitada pöördumist abivahendi ettevõtte poole. Ettevõttes saab inimene proovida sobivat abivahendit ning teda nõustatakse spetsialisti poolt.
Järgnevalt näiteid vajalikest abivahenditest erinevate puudega inimestele igapäevaelus toimetulekuks.
Liikumispuue:
 manuaalsed ja elektrilised ratastoolid, vajadusel lamatiste vastane istumispadi;
 käimisraamid;
 kärud (lastele), vajadusel spetsiaalselt valmistatud eriiste;
 käimiskargud ja -kepid;
 proteesid;
 ortoosid;
 ortopeedilised jalanõud;
 käsijuhtimisseadega auto.
Nägemispuue:
 iseseisvust suurendavad abivahendid (nt mehhaanilise signaaliga seadmed; erinevad
mõõteriistad: vedelikunivoo teataja, köögikaal jm);
 kodu ohutuks muutvad abivahendid: erinevad keskkonnahäiresüsteemid (suitsuanduri
komplekt jne).
Kuulmispuue:
 kodu ohutuks muutvad abivahendid (visuaalse signaaliga seadmed);
 iseseisvust suurendavad abivahendid igapäevaelutegevustes (erinevad kuulmisabivahendid jm).
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ABIVAHENDI TAOTLEMINE
Riigi poolt kompenseeritavate abivahendite nimistu on välja toodud sotsiaalkaitseministri
määruses nr 74 koos selle juurde kuuluva abivahendite loeteluga. Määrusejärgsete ja määruseväliste abivahendite taotlemiseks on vajalik, et inimesel oleks isikliku abivahendi kaart.10
Abivahendite loetelu põhjal on välja töötatud „Abivahendi teatmik“. Teatmikus on välja toodud riigi poolt kompenseeritavad abivahendid koos ISO-koodide, nimetuste, kirjelduste, näidustuste, abivahendi vajaduse tuvastajate ja illustreerivate piltidega.11

Isikliku abivahendi kaardi taotlemine
Kui kodukülastuse käigus selgub, et inimesel pole isikliku abivahendi kaarti, siis paluda pöörduda perearsti, eriarsti või rehabilitatsioonimeeskonna poole, kes väljastab abivahendi vajaduse tõendi. Tõend võib olla paberkandjal või saadetud inimesele digiallkirjastatuna. Puudeta
lastel tuvastab vajaduse endiselt eriarst. Alates 01.01.2018 saavad abivahendi vajaduse tuvastada ka tegevusterapeudid ja füsioterapeudid.
Erivajadusega inimesel on abivahendi kaardi saamiskes vajalik täita taotlus ja saata see koos
arstitõendi koopiaga e-posti või postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee või peab minema
Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. Arstitõendi alusel väljastatakse isikliku abivahendi
kaart klienditeeninduses või saadetakse posti teel koju.
Oluline on inimesele meelde tuletada, et tõend ja isikliku abivahendi kaart tuleb võtta abivahendi ettevõttesse kaasa, mille alusel teab ettevõte, millist abivahendit inimene vajab. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte isikliku abivahendi kaardile sissekande.
Infot abivahendite süsteemi, isikliku abivahendi kaardi ja erisuste kohta leiab:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
Telefon: 612 1360

10

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed.“ https://www.riigiteataja.ee/
akt/127082016006?leiaKehtiv

11

Abivahendi teatmik. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/av_teatmik.pdf
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4

AVALIK RUUM

Avalik ruum on eelkõige inimestevahelise suhtlemise koht, mis peab olema ligipääsetav kõigile
inimestele.

4.1 ERIVAJADUSEGA INIMESE liikumine
Ehitiste rajamisel on aluseks inimese ergonoomilised mõõdud. Joonistel on toodud erinevaid
liikumisvahendeid kasutatavate inimeste käiguteede laiused ja siruulatused.

950

Inimese ergonoomikast tulenevad mõõdud12

12
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Turvaliseks liikumiseks peavad liikumisteed olema hästi valgustatud ja ligipääsetavad kõigile
inimestele.
Nähtavuse parandamiseks liikumisteel tuleb:
 paigaldada valgustid;
 korrastada pinnakate;
 eemaldada nähtavust piiravad muud elemendid (kõrghaljastus, ehituskonstruktsioonid,
madalal (alla 2,2 m) kõrgusel paiknevad viidad jms).

> 1500

> 900

b

1150

1150

a

Avalikus ruumis
pöördenurga avardamine13

Minimaalse laiusega liikumistee
takistusest möödumisel14

Liikumistee pind projekteeritakse ja ehitatakse kõva, tasase pinnana ja see ei tohi olla libe
(näiteks asfaltbetoonist, betoonist, kivituhast, plaatidest vms). Liikumisteel olevad kõrgendused või lohud ei tohi olla suuremad kui 5 mm.
Konaruste olemasolul:
 tuleb need teelt eemaldada teepinna mehaanilise silumise abil;
 plaatida või katta mõne muu siledust tagava materjaliga.
Liikumispuudega inimestele projekteeritakse teed võimalikult lühikestena ja parkimis- või
pööramiskohas võimalikult hõlpsalt läbitavatena.

13
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4.1.1 lähtuvalt nägemispuudest
Nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna loomiseks on 2016. aastal välja antud
väga põhjalik projekteerimisjuhend, millega saab tutvuda Pimedate Liidu kodulehel www.pimedateliit.ee/juhttee.
Nägemispuudega inimese seisukohast on kõige olulisem turvaline liikumine, mis:
 Eeldab kukkumisohu takistamist ja kokkupõrkeohu vältimist liikumisteedel.
 Eeldab, et nägemispuudega inimene saab oma nägemisfunktsiooni häiret akustika abil
korvata.
Selleks et nägemispuudega isik saaks ümbritsevas keskkonnas/avalikus ruumis iseseisvalt
hakkama, on oluline kehtestada keskkonna kujundamisel ühtsed reeglid.
 Kõikjal peavad olema ühtmoodi tähistatud ülekäigukohad, ühistranspordipeatused, ligipääs terminalidele ja ühiskondlikus kasutuses olevatele hoonetele jne.
 Jalakäijate liikumisteed peavad olema siledad ja selgesti eristatud äärisega.
 Jalakäijate teelt peab kõrvaldama või kõrvale tõstma liiklusmärgid, valgustuspostid,
reklaamtahvlid ja muud füüsilised takistused.
 Tee kohal olevad viidad või muud laadi informatsioon ei tohi olla teepinnast madalamal
kui 2,2 m.
 Liikumistee soovitavaks minimaalseks laiuseks võiks olla 1,1 m.
 Tee pind peab olema märgistatud suunda näitavate reljeefsete plaatidega.
 Teel olevad takistused peavad olema tähistatud kontrastvärviga.
 Jalakäijate ülekäigukohad peavad olema varustatud helisignaali andvate fooridega.

150

600

150

1100

valge kepp

juhtkoer

1200
abistaja

Nägemispuudega inimese liikumistee laius15

15
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Liikumise lihtsustamiseks võib kasutada erineva kattereljeefiga pindu (vaata allpool olevaid
illustratsioone).
siseruumide ning kaetud ja soojendusega välisruumide
S
põrandate kattereljeef ehk mustri samm

b
d

>600

c

e

a

K
krundil olevate äärekivide servalahenduste
näited
• a kaldpind, näiteks laotud kivid
• b istutused
• c tõstetud serv ja istutused või piire
• d ainult umbes 600 mm tõstetud serv
• e enne krundil olevat sõiduteed olev hoiatav pind

H
hoiatav reljeef
• värvi- ja tumeduskontrastid
ümbritseva pinnakattega
• kerakujulised kühmud
sammuga 100 mm
– kõrgus 5 mm
– läbimõõt 25 mm

Suunda
reljeef
suunda näitav reljeef
• värvi- ja tumeduskontrastid
ümbritseva pinnakattega
• pikisuunas ümardatud reljeef
sammuga 100 mm
– kõrgus pinnast 5 mm
– läbimõõt 25 mm

Nägemispuudega inimesi juhtivad ja hoiatavad pinnad16

4.1.2 lähtuvalt kuulmispuudest
Kuulmispuudega inimesele on kõige olulisem, kui avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides
on tagatud ligipääs esitatavale informatsioonile. Informatsiooni esitatakse harilikult helide
või kõnena.
Kuulmispuudega inimese seisukohast on kõige tähtsam:
 Asukoha ja teenuste passiivne info, mis on antud selges kirjalikus vormis (viidad, tähised, tahvlid jms).
 Edastatav aktiivne info (kaubanduskeskused, bussiterminalid, lennujaamad jms), mis
antakse edasi läbi kõlarite ja mis tuleb kuvada ka kirjalikult ekraanil.
Juhul kui avalikus ruumis leidub liikumist piiravaid mehhanisme – majade välis- või siseuste
fonolukud, parklates fonolukuga tõkkepuud vms, tuleb need kohandada vaegkuuljale sobivaks.
Fonosüsteem peab olema varustatud kuulmispuudega inimestele sobiva helivõimendussüsteemiga, lisaks sellele peab tal olema ka visuaalne väljund, mis võimaldab kuulmispuudega inimesel aru saada kutsungi aktiveerumisest, kutsungile vastamisest ja tõkkepuu avanemisest.
Avalikku teenust pakkuvad kohad nagu teatrid, kinod, koosoleku- ja kontserdisaalid, kirikud
peavad olema varustatud vaegkuuljatele sobiva helivõimendussüsteemiga (induktsioonsilmused (kaablil, infrapunal või traadita internetil baseeruvad), FM-süsteemid jms).
Liftid peavad olema kohandatud vaegkuuljate jaoks nii, et olles üksi liftis, ei jääks nad hädaolukorras, info puudumise või kõneldavast infost mittearusaamise tõttu hätta.
16
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4.2 Invaparkimiskohad ja nende mõõdud
Avalikes autoparklates tuleb ette näha 1% parkimiskohtadest erivajadusega inimeste autodele,
kuid seejuures mitte vähem kui kaks kohta. Väiksemates parklates, kus on kuni 10 parkimiskohta, tuleb ette näha 1 parkimiskoht. Erivajadusega inimeste autodele mõeldud parkimiskohad
peavad asuma hoone peasissepääsule võimalikult lähedal ja olema varustatud vastavate
tunnusviitadega.
Parkimiskohad tuleb näha ette:
 kõigi ühiskondlike hoonete juurde;
 kortermajade juurde, kus elavad erivajadusega inimesed, kelle käsutuses on sõiduvahend;
 kõigi ühisparklate koosseisu.
Parkimiskoha saamiseks on vajalik inimesel pöörduda korteriühistu poole. Parkimiskoht jääb
erivajadusega inimese kasutada ainult siis, kui see on eeskirjade kohaselt tähistatud.

Parkimiskoha tähistamise kord
Erivajadusega inimese autole mõeldud parkimiskoht peab olema sile ja kõvakattega ala. Parkimiskoha märgistamisel tuleb arvestada, et:
 autole mõeldud parkimiskoha laiuseks on 3,6 m;
 parkimiskoha sügavus sõiduautole on 5,0 m, pisibussile 8,5 m;
 parkimiskoha ees või küljel peab olema 1,2 m kõrgune post koos ratastooli piktogrammiga;
 parkimisplatsi alusele tuleb märkida ratastoolis inimest kujutav piktogramm;
 parkimiskoht tuleb markeerida valge pideva joonega;
 kui parkimiskoht on sõidutee servas, siis parkimiskoha taha peab jääma 1,5 m vaba ja
kõva kattega ala;
 parkimiskoha juures ei tohi olla kõnnitee äärekivi kõrgus üle 30 mm.
Parkimiskohtade arvutused leiate Ehituskeskuse poolt 2015 aastal välja antud projekteerimisjuhisest „Ligipääsetav hoone ja keskkond”.
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Nõuetekohaselt tähistatud parkimiskoht

Mitte nõuetekohaselt tähistatud parkimiskoht

a
Viidad/ISA tunnus
a püsiviit
b parkimiskoha alusele märgitud ≥ 500 mm

a
8500

a

5000

b

2500
parkimiskoht

3600
liikumispuudega isiku
parkimiskoht

3600
liikumispuudega isiku
parkimiskoht

7200

Invaparkimiskohad17

17
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3600
teenindava auto või muu
eritranspordivahendi
parkimiskoht

4.3 TEEKOND TÖÖKOHANI
Erivajadusega inimese teekond töökohani, kaupluseni, apteegini jne peab olema takistusteta
läbitav.
Kui liikumine töökohani toimub ühistransporti kasutades, siis peab üle vaatama liiklustee
kuni ühistranspordi peatuskohani.
Selleks tuleb:
 korrastada teekate, paigaldada täiendav valgustus ja viidad;
 üles seada KOV-i korraldatav ühistranspordi liikumise graafik, mis kajastab invakohandusega transpordi liikumist;
 kohandada ühiskasutatavad ruumid nii, et need oleksid ligipääsetavad ka erivajadusega
inimestele.
Töökoha kohandamise vajadusel peab töötaja pöörduma tööandja ja töötukassa poole, et
need arvestaksid ka töötaja soovidega. Inimesele ligipääsetava keskkonna loomine vajab lisameetmeid.

4.4 Lisainformatsioon
Ligipääsetavuse rakendamine ja arendamine on omavalitsustes väga oluline. Selle teemaga
tegelemisel saab lähtuda rahvusvahelistest dokumentidest, mille eesmärk on tagada ning parandada keskkonna ligipääsetavust ja ligipääsu avalikele teenustele. Järgnevad dokumendid
on suunatud puuetega inimestele, eakatele, lastega vanematele, liikumisraskustega inimestele jt sihtrühmadele üle Eesti.
 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll artikkel 9, mis käsitleb juurdepääsetavuse valdkonda ning toob välja juurdepääsetavuse tagamise tegevused.
 „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2022: uued sammud tõketeta Euroopa
suunas”, mis käsitleb puuetega inimeste õigusi ligipääsetavusele.
Ligipääsetavuse alast nõustamist pakub 2014. a asutatud MTÜ Ligipääsetavuse foorum. Erinevaid puudeliike esindavate spetsialistide (arhitektuur, ehitus, disain jm) asutatud MTÜ pakub
universaalse disaini põhimõtetele tuginevat nõustamist ja puuetega inimestele sobivama
keskkonna tutvustamist.
MTÜ Ligipääsetavuse foorum
Endla 59–110, Tallinn 10615
+372 5010905
info@ligipaasetavus.ee
www.ligipaasetavus.ee

63

ETTEVÕTETE KONTAKTID
Nii abivahendite kui ka keskkonna kohandamisega tegelevate asutuste kontaktandmed on
leitavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Järgnevalt on ära toodud suuremad ettevõtted, kelle poole pöörduda.
Abivahendite ja kohandustega tegelevad ettevõtted
ETTEVÕTTE NIMI

KODULEHE AADRESS

AKP Haldus OÜ

TELEFON

5010905

EGERO OÜ

www.egero.ee

Elu Ratastel OÜ

www.eluratastel.ee

E-Ratastoolid OÜ

55650060

E-POST

akp.haldus@outlook.com
info@egero.ee

5265554

eluratastel@gmail.com

www.e-ratastoolid.eu

58200500

sven@e-ratastoolid.eu

HNRK Abivahendikeskus OÜ

http://abivahendikeskus.hnrk.ee/

4 725 434

abivahendikeskus@hnrk.ee

Invaabi MTÜ

www.hot.ee/invakeskus

7 489 494

Invakeskus@hot.ee

Invaabivahendid OÜ

www.invaabivahendid.ee

56971088

info@invaabivahendid.ee

Invago Team OÜ

www.invago.ee

55927309

info@invago.ee

Invaru OÜ

www.invaru.ee

6 025 400

info@invaru.ee

Invatehnika OÜ

www.Invatehnika.ee

58132745

raimond@matti.ee

ITAK OÜ

www.itak.ee

7 370 070

info@itak.ee

LIFEGEAR OÜ

www.abivahendikeskus.ee

6 116 820

info@abivahendikeskus.ee

Liikumisabi OÜ

www.liikumisabi.ee

58058063

info@liikumisabi.ee

Manual OÜ

www.manual.ee

6 543 556

Info@manual.ee

Rehabilitatsiooniabi OÜ

www.abivahendid.ee

55693034

info@abivahendid.ee

SOMNIUM MEDICAL OÜ

www.somniummedical.eu

56111275

info@somniummedical.eu

Tallux Orto OÜ

www.tallux.ee

Tervise ABI OÜ

www.terviseabi.ee

5223367
6 737 811

info@tallux.ee
info@terviseabi.ee

Trepi- ja vertikaaltõstukite, (inva)liftide ja platvormtõstukitega tegelevad ettevõtted
Asematic OÜ

www.asematic.ee

5096432

info@asematic.ee

Eesti Otis AS

www.otis.ee

5055619

raul.saidla@otis.ee

Formet-Lift OÜ

www.formet-lift.ee

6 719 173

info@formet-lift.ee

Hertsog Lift OÜ

www.hertsoglift.ee

55900727

info@hertsoglift.ee

LifeGear OÜ

www.abivahendikeskus.ee

6 116 820

info@abivahendikeskus.ee

Rol Automatic OÜ

www.rol-lift.ee

55513138

info@rol-lift.ee

Targa kodu lahendused
Indome OÜ

www.indome.ee

6 173 381

info@indome.ee

Zmartone OÜ

www.zmartone.ee

6 014 004

info@zmartone.ee
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