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MiSRaR
Projektis MisRaR vahetatakse teadmisi ja kogemusi riskihalduse ja ruumiplaneerimise
valdkonnas. Projekt algas 2010. aasta kevadel ning selle vältel korraldati 16 temaatilist seminari.
MiSRaR-i rahastab programm INTERREG IVC ning viib ellu seitse partnerit. Projekti
juhtivpartneriks on Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond. Teisteks partneriteks on Tallinna
linnavalitsus (Eesti), Epeirose piirkond (Kreeka), Forlì-Cesena provints (Itaalia), Aveiro
munitsipaliteet (Portugal), Mirandela munitsipaliteet (Portugal) ja Euro Perspectives Foundation
(Bulgaaria). Projekti kestus on kolm aastat ning see lõpeb 2012. aastal.

Temaatiliste seminaride lõpetamine
Juulikuus Aveiros toimunud seminar oli temaatiliste seminaride
seerias viimane. Selles projekti lõppfaasis nihkus tähelepanu eeskätt
käsiraamatu ja brošüüride sisule ning kujundusele, lõppkonverentsi
korraldamisele, teadmiste ja kogemuste levitamisele kohalikul
tasandil ning projekti spetsiifilise koostöövõrgustiku säilitamisele.
Ajavahemikus pärast 4. uudiskirja avaldamist on peetud veel kolm
seminari.

Gabrovo:
Bulgaarias Gabrovos toimunud seminari teemaks oli
“Leevendusplaneerimine: lõppjäreldused” ning see
leidis aset 17.-19. mail 2012. Temaatiline seminar
ühitati projekti juhtkomitee koosolekuga ja meie
Bulgaaria partneri EPF-i külastamisega Sofias.
Koosoleku eesmärk oli teha kokkuvõtvad järeldused
kõigist eelnenud seminaridest ning anda viimane
sisuline panus käsiraamatusse. Seminari vältel esitas
igaüks kümme enda jaoks kõige olulisemat õppetundi,
millele järgnes elav arutelu.

Таllinn:
13.-14. juunil 2012 toimus seminar Tallinnas. Sellel seminaril
arutati taas põhjalikult käsiraamatut ning anti viimast
tagasisidet Ruud Houdijkile. Lisaks tegid kõik partnerid
ettekande selle kohta, kuidas nad planeerivad saadud
teadmisi ja kogemusi levitada, viisidest, kuidas MiSRaR ideid
edaspidi ellu viiakse, ning dilemmadest, millega seisavad
silmitsi projekti juhid.

Aveiro:
Seeria viimane seminar keskendus “Leevendamisvõrgustikule” ja leidis aset 25.-26. juulil
Aveiros. Kõik partnerid esitlesid viimast korda üht oma head tava, seekord selle kohta, kuidas
nad kujundavad ja hoiavad alal oma koostöövõrgustikku nende partneritega, kes mängivad (või
võivad mängida) rolli riskide haldamises. Seminari kasutati ka lõppkonverentsi
ettevalmistamiseks ja aruteluks selle üle, kuidas MiSRaR võrgustikku oleks võimalik tulevikus
elus hoida.
Ekskursioonid
Sel ajavahemikul toimusid ka mitmed “väliretked”. Näiteks Gabrovos viidi seminarist osavõtjad
ekskursioonile Gabrovo munitsipaliteedi mitmetesse paikadesse, mis olid kannatanud maalihete
tõttu. Endine linnapea hr Bogomil Belchev selgitas nende maalihete tekkepõhjusi ja abinõusid,
mis olid tarvitusele võetud edasise kahju vältimiseks.
Tallinnas
külastasid
seminarist
osavõtjad
veepuhastusjaama, sadama piirkonnas asuvat
suurettevõtet ja selle naabruses paiknevat
vanade puumajade piirkonda. Need rajatised
asuvad kõik lähestikku Põhja-Tallinna piirkonnas.
Eriti olulise (ohutus)probleemina nähakse siin
vanade puumajade lagunemist ja sellega
seonduvat tulekahjuriski. Sai selgeks, et lahendusi
on võimalik leida üksnes sel juhul, kui piirkonna
planeerimisele lähenetakse holistlikult.

Aveiros külastati tselluloositehast, mis kujutab endast piirkonna jaoks ohutusriski, kuna tehases
kasutatakse mitmesuguseid ohtlikke kemikaale. Anti selgitusi selle kohta, milliseid abinõusid
kasutatakse riskide normi piires hoidmiseks.
Brošüürid
Kui esimene brošüür avaldati märtsis 2012, siis järgmine, teine brošüür pealkirjaga
“Leevendusplaneerimine: praktilised õppetunnid Euroopa Liidus” nägi trükivalgust juulis.
Muidugi mõista on see brošüür kättesaadav niihästi inglise keeles kui ka kõigi partnerite keeltes.
Kõik versioonid on kättesaadavad ka kodulehel www.misrar.eu.
Kolmanda, viimase brošüüri ilmumist on oodata augustis. Ka selle
saab alla laadida partnerite veebisaitidelt või tellida trükisena
MiSRaR projektijuhilt Nico van Os’ilt (n.van.os@vrzhz.nl).
Lõppkonverents
Projekti lõppkonverents toimub neljapäeval, 25. oktoobril 2012
Dordrechti vanas raekojas ning selle programm on praeguseks
võtmas kuju. Konverents algab kell 9.30 ja lõpeb 15.30, millele
järgnevad tervitusjoogid ja lõunasöök külalistele. Praeguseks on
registreerunud juba 40 osavõtjat ning me ootame, et see arv
kasvab veelgi. Konverentsil on esindatud ka INTERREG IVC
programmi tehniline üldsekretariaat.
Lõppkonverentsil esitletakse projekti juhtkomitee esimehele
käsiraamatu esimest eksemplari.
Seejärel korraldavad kõik partnerid ühe või mitu omaenda kohalikku lõppsessiooni MiSRaR
tulemuste edasiseks tutvustamiseks ja levitamiseks.

