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Definitsioon:
Universal Design / Design For All / Inclusive Design

Universaalne disain / Disain Kõigile / Kaasav disain/ on 

strateegia, mille eesmärk on muuta disain ja erineva 

keskkonna, toodete, kommunikatsiooni, informatsiooni 

tehnoloogia ja teenuste loomine ligipääsetavaks, 

kättesaadavaks ja arusaadavaks; samuti kõigi poolt 

loomulikult ja maksimaalsel määral iseseisvalt 

kasutatavaks; eeldatavalt ilma kohandamisteta või 

spetsiaalsete erilahendusteta

See annab innovatiivseid võimalusi planeerijatele, arhitektidele, disaineritele, 

ettevõtjatele, administreerijatele ning poliitika liidritele sotsiaalsete ja praktiliste 

probleemide lahendamiseks



Universaaldisain
Termin on pärit USA-st, levinud Jaapanisse ja Vaikse 

ookani aladele.

Alguses tugev fookus ehitistel ja puuetel seoses suure 

arvu Vietnami sõja veteranidega. Inimõiguste liikumine 

lubas toodetest ja teenustest võrdset naudingut kõigile. 

See on mõjutanud Ameerika seadusandlust, mis 

käsitleb eakaid ja puuetega inimesi.



Inclusive design -

kaasav disain
Briti valitsus on defineerinud mõiste 2000 aastal: 

Tooted, teenused, keskonnad, mis arvestavad suurema 

arvu kasutajate vajadusi. Ajalugu ulatub II Maailmasõja 

aega kui alustati sotsiaalsete ideaalide realiseerimist: 

tervishoid ja eluase. 

Termin on kasutusel Euroopas ja ulatub vanurite ja 

puuetega inimeste probleemidest teiste diskrimineeritud 

inimgruppideni, et pakkuda kõigile tavalahendusi.



Design For All -

disain kõigile
Sarnaselt kaasava disainiga alustas DfA barjääride-

vaba ligpääsu probleemidega erivajadustega inimestele 

kuid on kujunenud strateegiliseks põhivooluks, kasutajat 

kaasavaks. 

Euroopa Komisjoni refereerides peab see kindlustama, 

et kõik keskkonnad, tooted, teenused ja 

kasutajaliidesed peavad toimima kõikide vanustega, 

puuetega igas olukorras ja erinevatel asjaoludel. 

Kasutatakse kontinentaalses Euroopas ja 

Skandinaavias.



10 uues EL 

liikmesriigis 

ühel-neljast 

on mingi 

puudevorm



George Bernard Shaw

“Mõistlik inimene kohandab ennast 

maailma järgi; mõistmatu püüab maailma 

enda järgi sättida. Seetõttu sõltub 

progress mõistamtutest.”





10 eelarvamust
/ Design For All / universal design / inclusive design / 

kohta:

1. KALLIS

Vastupidi, kui kaasata kohe kasutajaid disainiprotsessi, 

siis see ei ole kallis. 

Kulukas on ebapopulaarsete toodete ringitegemine.



2. BOORING (TÜÜTU)

Universaaldisainiga kaasneb innovatsioon. 

Disainiauhindu on selliste saavutuste eest saanud 

Toyota, Panasonic jt



3. KEHTIB AINULT FÜÜSILISTE OBJEKTIDE KOHTA

Design For All mõtteviisi saab rakendada igas disaini-

või turusektoris, olgu selleks siis teenused, keskkond, 

kasutajaliides, pakend, graafiline disain. 

Veebilehed, elektroonilised menüüd, tarkvara, sildid, 

viidad jt infosüsteemid on samuti näited mitte füüsilisest 

tootest, kus rakendatakse Design For All põhimõtteid.



4. PUUDUTAB AINULT LIGIPÄÄSETAVUST JA 

PUUETEGA INIMESI

Paljud inimesed tunnevad diskrimineeritust mitte ainult 

vanuse või puude tõttu vaid ka sotsiaalset, 

majanduslikku, kognitiivset, füüsilist, vanuse või sooga 

seostuvat.



5. PUUDUTAB AINULT ABITEHNOLOOGIAT

Tegemist ei ole ainult spetsiaalse vajadusega või 

erividinaga. See on kõige laiemale üldsusele suunatud 

protsess. Trepiastmetele kohandatud lift on abiks ainult 

puudega inimesele, 

ligipääsetav lift on kasutatav 

kõigi poolt ja ei diskrimineeri kedagi.



6. SEE EI PUUDUTA MIND

Kõik saavad kasu universaal-

disainist, kaasaarvatud Sina. 

Enamusel meist on mingi 

puue, kes on düslektik, kes 

lühinägelik, kellel allergia ja 

kellel murtud jalg. 

Universaaldisaini abil on 

võimalik pakendi avamine 

lihtsamaks teha, sildid-

viidad kergemini aru-

saadavamaks ja teenused 

lihtsamini kasutatavaks.



7. SEE EI SEOSTU 

ESTEETIKAGA

Disainis mängib 

esteetika olulist 

rolli ja sellega peab 

iga uue lahenduse 

loomisel arvestama. 

Atraktiivne disain 

ja universaaldisain 

ei välista teineteist.



8. SEE ON MÕELDUD VÄIKESE TURUNISHI JAOKS, 

VANURITELE

Universaaldisaini kaudu on võimalik avada uusi 

turunishe. 

Ennetades konkurentide 

tegevust on võimalik 

klientide arvamust 

kaasata tootearenduse 

varajasse faasi. 

Tänane väike turunish võib 

osutuda suureks juba homme.



9. JÄRJEKORDNE SÕNAKÕLKS

Universaaldisainil on ajalugu ja tulevik. Tänaseks on 

see sisse kirjutatud seadusandlusesse. 

Design For All ei ole 

mingi järjekordne 

disainiliikumine vaid 

aina suureneva 

tähtsusega mõiste 

sel sajandil.



10. PUUDUTAB AINULT AVALIKKE TEENUSEID

Samaväärsed avalike teenustega on eraettevõtluse 

poolt pakutavad tooted ja teenused, mida kasutavad 

laiad inimgrupid. 

Mobiiltelefonid, veebilehed, 

pakendid, jaekaubandus, 

transport jne. 



Pole olemas keskmist inimest! Inimesi ei saa enam 

kategoriseerida täpsetesse gruppidesse.



“Kui disainid noortele, siis välistad vanad; kui 

disainid vanadele arvestad ka noortega“
Bernard Isaacs 

Disaini mõistetakse 

kui püstitatud 

probleemile lahenduse 

leidmise viisi. 

DfA toob inimese 

probleemi keskmesse 

ning arvestab väga 

erinevate ja 

ootamatute inimese 

vajadusest lähtuvate 

vaatenurkadega probleemi lahendamisel



Näited: 

_pakendeid artiidihaigetele saavad avada kõik

_automaatselt avanevaid uksi kasutavad meelsasti kõik

_kaldteed ratastooli kasutajatele on vajalikud ka 

vankritega emadele ja reiskohvritega kulgejatele





Design For All mõju 

kultuurile ja turismile

Turism ei seostu ainult puhkuse, 

vaba aja ja luksusega; turism on üks 

juhtivamaid majandusharusid

Iga ärajäänud reis 

eksisteerivate barjääride 

tõttu tähendab käibe langust 

turismisektoris; väiksemat 

majanduskasvu ja väiksemat 

tööhõivet



Avatud ja külalislahke suhtumine erinevatesse 

inimgruppidesse on parema teeninduse arendamise 

võtmeküsimus. See on aluseks kõikidele tegevustele 

diskrimineerimise vältimiseks







KUIDAS MÕJUTAB MUUTUV 

KONTEKST ETTEVÕTTEID

Võimalused:

1 Paljususe omaksvõtt

Tegur: uued tärkavad turud, ignoreeritud turud ja 

elanikkonna paljusus

Tagajärg: laiem võimalus 

toodetele/teenustele



Inimesekeskne strateegia

innovatsiooni mõjutajana

Inimesekeskne disainiprotsess ei ole mõeldud ainult 

probleemide lahendamiseks vaid ka potentsiaalne 

strateegia lahendust vajavate probleemide 

identifitseerimiseks

Sotsiaalsed

huvid

Innovatsiooni 

potentsiaal
Ärilised

huvid



2 Tarbijad ei ole streotüüpsed

Tegur: ülemaailmne stereotüüpsus, mitmekihilised 

persoonid, indiviidi kompleksus

Tagajärg: turu segmenteerimine, individuaalne 

lähenemine, väljakutset pakkuv eelarvamus



3 Elustiilid muutuvad

Tegur: Tehnoloogia, meditsiin, urbanisatsioon, 

sotsiaalne struktuur, tarbija elustiil

Tagajärg: kasutamise uued kontekstid, uued turud 

annavad uued võimalused



4 Väärtusstruktuuride muutus

Tegur: Muutuvad väärtused ja pürgimused

Tagajärg: Trendide kaardistamine, brändi väärtuse 

tugevdamine



Disain orienteerub traditsiooniliselt peavoolule ja selle 

esindaja on noor, terve, paremakäeline, tehnoloogiliselt 

haritud, rahakas, pearassi ja kultuuri kuuluv meesisik.

Iga
Kuigi vanemad inimesed moodustavad

turul enamuse, on neid tarbijana 

ignoreeritud. Sihtgrupp on 

18-35 aastased.

2020 on pooled Euroopa elanikud 

50 või üle 10% maailma elanikkonnast 

on 60 või rohkem. 

Aastaks 2050 arv suureneb 100%



Võimekus
Puue ei tähenda ainult ratastooli. Ka diabeet ja allergia 

on puue. Puue võib olla sensoorne, füüsiline või 

kognitiivne.



Sugu
Naisi alahinnatakse tarbijana kuigi enamus 

majapidamistarvete ostuotsuseid teevad naised. Palju 

tooteid ja terenuseid on disainitud mitte naisi silmas 

pidades.

Rass
Immigratsioon ja migratsioon on suurendanud etnilise 

kultuuri sissetungi linnadesse. Integratsiooni puudumine 

põhjustab elanikkonna suure osa getostumise ja 

peavoolu hulka mittekuulumise.



Finants
Paljud inimesed üle maailma võitlevad elamis-

miinimumi eest, tundes puudust tervishoiust, olmest ja 

haridusest. Ka arenenud maades on inimesi kes elavad 

alla dollari päevas. Disain peab silmas pidama kõiki.

Geograafia
Isegi sama maa piires on erinevad standardid, on 

erinevad ootused, erineb tervishoiu teenus jm. Mõne 

maa inimgruppe võidakse ignoreerida.  Geograafia 

dikteerib juurdepääsu energiale, puhtale veele, toidule 

ja loodusresurssidele.



DfA puhul ei ole küsimus ainult headest kavatsustest vaid 

tegu on ka hea äriga

DfA on madalate kulude ja suure kasumiga mudel uute 

ideede genereerimiseks

Tänapäeval on aina raskem mõista tarbija vajadusi ja 

tarbeid. 

Disainiprotsessi haaratakse 

aina enam erineva turusektori 

tarbijaid, et välja selgitada, 

mida nad toote või teenuse 

puhul kõige enam nõuavad.



Disain peab kiiresti reageerima muutustele, mis 

maailmas toimuvad 

Üle 55 aastastel on kogunenud suured säästud

Iga tööturule siseneva inimese kohta Skandinaavias on 

3 pensionäri. Aastaks 2017 see arv kahekordistub 



Sensor tehnoloogial põhinev 

iseseisva elu elamuprojekt Iirimaal 

(Dundalk)









Inglismaa küsitluse põhjal on 85% inimestest raskusi 

uue mobiiltelefoni kasutamisega.

„Kui firma on otsustanud kulutada 3% käibest 

tehnoloogiale, siis sama tulemuse saavutamiseks oleks 

vaja disainile kulutada ainult 0,3%“ 
Krister Ahlström







Juhtivad kasutajad 

on inimesed, kes 

esitavad toodetele, 

teenustele ja 

keskkonnale 

kõrgemaid 

nõudmisi; seega 

esitab ka suuremaid 

väljakutseid.



Design for All ja kultuur

“Ühiskond, kus kultuur jääb väheste privileegiks on 

haige ühiskond. Design For All abil on võimalik luua 

kultuuris sisu kui vorm, mis oleks kättesaadavam 

kõigile.”

“A society in which culture remains the preserve of a chosen few is an insecure and 

unhealthy society. Design for All provides the concrete approaches for designing both 

the contents and the containers of culture to be more accessible for everyone.”

Source: Berlin Act©, 13 May 2005



Kultuur kõigile 

kaitseb [Culture 

For All] 

seisukohti, et 

kõigil inimestel 

on õigus 

eksistentsile 

ning kõiki 

inimesi peab 

kohtlema 

humaanselt ja 

respektiga



KUMU



Estonia Ooperiteater



Transport ja infodisain









INIMESED ON OMA ELU PARIMAD 

EKSPERDID


