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TAUSTINFO 7. LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE 
TRANSPORT

Euroopa Liidu liikumispuudega inimese definitsioon: ““Puudega isik” või
“liikumispuudega isik” on isik, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise
(sensoorne või lokomotoorne, alaline või ajutine) või vaimse puude või
kahjustuse või muu puude või vanuse tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab
asjakohast tähelepanu ning kõikidele reisijatele kättesaadavate teenuste
kohandamist tema erivajadustele.”
(http://europa.eu/legislation_summaries/transport/mobility_and_passenge
r_rights/l24132_en.htm , 23.10.2012)

Liikumispuudega töötajatel peavad olema transpordivõimalused, mis on
võrreldavad teiste töötajate omadega. Seepärast peavad äri- ja tootmisala
ettevõtted sellele töötajate rühmale tähelepanu pöörama. Seda tehes ei ole
tagatud mitte üksnes töötajate võrdsed võimalused, vaid ka:

- uute töötajate leidmine ja olemasolevate säilitamine;
- liikumispuudega külastajate ning klientide juurdepääs äri- ja tootmisalale;
- riiklike ja kohalike eeskirjade järgimine;
- sotsiaalse kuvandi edendamine.

Selleks, et tagada liikumispuudega isikute juurdepääs äri- ja tootmisalale,
peaksid sealsed ettevõtted tegema koostööd kohaliku omavalitsusüksusega,
sest see saab pakkuda neile rahalist tuge ja oskusteavet.
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Liikumispuudega inimeste transporti käsitlevas taustinfo kastis esitatakse
loetelu meetmetest, mida kaaluda seoses ligipääsu parandamisega
liikumispuudega isikute jaoks. Iga meede sisaldab peamiste edutegurite
loetelu ja juhib tähelepanu võimalikele tõketele meetme võtmisel. Käesolev
taustinfo sisaldab loetelu kasulikest veebipõhistest materjalidest ja
abivahenditest, millest on võimalik saada lisaabi.

Kui soovite parandada äri- ja tootmisala kättesaadavust liikumispuudega
isikute jaoks, siis:

- tutvuge erinevate meetmetega;
- valige kohalikele oludele sobivaimad;
- võtke meetmeid ja reklaamige neid.

Äri- ja tootmisala külastajatele ja töötajatele ligipääsetavaks muutmine
eeldab sujuvaid liikuvusahelaid, mis vähendavad heitmeid.
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Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala on paigaldanud märgid, mis tähistavad
juurdepääsetavaid alasid.

7.1 ÄRI- JA TOOTMISALA JUURDEPÄÄSETAVUST NÄITAVAD MÄRGID

Üks suuremad parendusi, mida äri- ja tootmisala ettevõtted teha saavad, on
paigaldada märgid, mis näitavad liikumispuudega isikutele juurde-
pääsetavaid alasid. Samuti võib äri- ja tootmisala olulisematesse kohtadesse
(nt sissekäik, peahoone) ja veebisaidile paigaldada kaardi aladega, millele
liikumispuudega isikutel on juurdepääs. Koostada võib ka vormi, mille abil
anda teada äri- ja tootmisala kohtadest, mis ei ole ligipääsetavad või millele
on raske ligi pääseda.

Peamised edutegurid
- Põhiasukohtadesse on paigaldatud märgid.
- Märgid annavad õiget teavet ligipääsu kohta.
- Koostöö kohaliku omavalitsusüksusega hõlpsamini ligipääsetavate 
ühistransporditeenuste või liikumispuudega inimestele äri- ja tootmisalale 
jõudmiseks pakutavate eriteenuste osas.

Võimalikud takistused
- Märke napib.
- Märgid ei kajasta tegelikku olukorda.
- Investeeringute vajalikkus.
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Meetme kirjeldus. Ettevõte rajab taristu, mis tagab liikumispuudega inimestele kõik
vajalikud ligipääsud.

7.2 ÄRI- JA TOOTMISALA JUURDEPÄÄSUTARISTU

Riiklike ja kohalike õigusaktide järgi peavad ehitised tagama juurdepääsu
liikumispuudega inimestele. Seetõttu peavad äri- ja tootmisala ettevõtted
neid küsimusi kaaluma ja leidma sobivad lahendused. Parendused võivad
hõlmata ka liikumispuudega inimeste säästvat transporti ja seega aidata
kaasa liikluskoormuse, õhusaaste ning energiakulu vähendamisele.

Need meetmed toetavad sotsiaalselt vastutustundliku, külastajale soodsa
ning töötajatele suunatud äri- ja tootmisala kuvandit.

Peamised edutegurid
- Alternatiivsed transpordivahendid (nt ühistransport) on liikumispuudega 

inimestele kättesaadavad.
- Äri- ja tootmisala põhikohtades on piisavalt võimalusi.
- Töötajad ja külastajad oskavad neid kasutada.
- Liikumispuudega inimeste liikuvus- ja transpordivõimaluste tutvustamise 

ning teadlikkuse suurendamise kampaaniad.
- Koostöö kohaliku omavalitsusüksuse ja transpordifirmadega.
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Võimalikud takistused
- Investeeringute vajalikkus.
- Koostöö kohaliku omavalitsusüksuse ja transpordifirmadega on keeruline.
- Juurdepääsu kvaliteet on unarusse jäetud.
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KASULIKUD MATERJALID JA ABIVAHENDID
Liikuvuskorralduse materjalid rõhuasetusega liikumispuudega inimestele mõeldud
transpordil

ELTIS   http://www.eltis.org/
Eltis toetab Euroopa linnapiirkondade liikuvusalase teabe, teadmiste ja kogemuste vahetust.
Saidil on rubriik Case Studies (juhtumiuuringud), kus tutvustatakse säästva liikuvuse 
(sh liikumispuudega inimeste vajadustega arvestamise) edukaid näiteid.






