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Projekti „Kasutajasõbralik keskkond kõigile“ projektijuht

EPIKoda alustas käesoleva aasta märtsis
EMP Vabaühenduste Fondist kaasrahastatud
võrgustikuprojekti elluviimist, mille eesmärgiks on toetada kõigile sobiva elukeskkonna
rajamist.
Täna sätestab keskkonnale juurdepääsetavust
Ehitusseadus (§3) ja selle rakendusaktid. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 14
ütleb, et alates seaduse jõustumist 2002. aastal
peavad nii üldkasutatavad ehitised (sh juurde kuuluvad teed, parklad, jalg- ja kõnniteed),
selle üldkasutatavad osad (sh nt uksed, trepid,
käsipuud, väravad, liftid jne) ja ruumid (sh tualettruumid) olema ligipääsetavad liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. See kehtib
nii uusehitistele, rekonstrueeritud ehitistele kui
ka laiendustele.
Kahjuks eksitakse määruse vastu sageli, mistõttu ongi projekti üheks oluliseks eesmärgiks
koostada tegevusplaan, mis aitaks kõikjal Eestis
tõhusamalt kontrollida uute ehituste ja välialade
vastavust nõuetele ning muuta meid ümbritsev
keskkond kasutajasõbralikumaks.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil ning justiitsministeeriumil on kavas muuta
ehitusseadustikku, millega kaasneb ka muutus
täna kehtivas määruses. Idee on, et määrus tooks
välja olulised nõuded ning viitaks lahendustele ja
standarditele, millega elukeskkonna kavandajad ja
loojad saaksid arvestada. Projekti „Kasutajasõbralik keskkond kõigile“ raames toimub tihe koostöö
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga,
et uus määrustik võimalikult suurel määral arvestaks sihtgruppide huvidega – et ebasobivaid,
ebamugavaid ja inetuid lahendusi jääks järjest
vähemaks.
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Lähiajal on valmimas või kavandamisel väga
palju tähtsaid rajatisi, mille projekteerimise ja ehitamise eest vastutab Riigi Kinnisvara AS. Oleme
Riigi Kinnisvara ASi kaasanud aruteludesse, et
olla paremini valmis käimasolevaid protsesse mõjutama. Oluline on, et sellised uued esinduslikud
rajatised nagu Eesti Rahva Muuseumi uus hoone
Tartus, Eesti Kunstiakadeemia uus maja Kalamajas ja kavandatav Ülemiste ühisterminal pakuksid
takistusteta liikumist puuetega inimestele, lapsevankriga liikuvatele vanematele, eakatele, kõigile
meie inimestele. Näidates häid lahendusi, aitame
kaasa nende lahenduste jõudmisele kõikjale, kus
uut elukeskkonda kavandatakse. Kasutajasõbralikus keskkonnas on ka vajalik info esitatud selgelt
ja mõistetavalt. Praegu on viidad ja sildid sageli
liiga väikesed, halvasti valgustatud või puuduvad
sootuks.
Loomulikult ei ole projekti „Kasutajasõbralik
keskkond kõigile“ eesmärke võimalik saavutada
üleöö, kuid astume samm-sammult lähemale
kõigile kasutajatele sobiliku elukeskkonna poole.
Projekti rahastaja on EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
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