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Tulekahjudes ja veeõnnetustes hukkunute arv on 
pikaajalises vaates küll langenud, kuid viimastel aastatel 
olnud üsna ühtlasel tasemel ning seetõttu on vajalik 
ebaloomulikult teel hukkunute arvu vähendamiseks 
ennetustegevusi täpsemalt fokusseerida. 
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69
73

54
47 54 50

39 38

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tulekahjudes hukkunute arv

2010 - 2017
97

55 54 56

68

39
47

42

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uppunute arv 2010-2017



Eesmärk

Segmenteerida Eesti 15-74-aastasi elanikke 

nende tuleohutusalaste ja veeohutusalaste 

hoiakute ja käitumise alusel



Metoodika

Tuleohutus 

2010 kuni 2017 toimunud hukkunuga 
tuleõnnetuste statistika

KANTAR EMOR-i poolt 1.–18. september 
2017 läbi viidud Tuleohutusalase 

teadlikkuse indeksuuring 

Tüpoloogia ja klastrite kirjeldus

Veeohutus

2010 kuni 2017 uppunute statistika 
kokkuvõtted

15.–31. jaanuar 2018 läbi viidud 
Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring

Tüpoloogia ja klastrite kirjeldus

Kirjeldav 
statistika

Klasteranalüüs

Kirjeldav 
statistika



Tuleohutuse teadlikkuse tüpoloogia  - 15-74-

aastase elanikkonna jaotumine tüüpidesse
Klastrite moodustamise aluseks olevad küsimused

3. Kuivõrd on Teie peres viimase KAHE AASTA jooksul räägitud tuleohust kodus ja sellest,

kuidas tuleohu korral käituda?

4. Kuivõrd huvitatud Te olete tuleohutusalase teabe saamisest, eeldusel, et see tuleb Teile

sobiva kanali kaudu?

7. Kuivõrd vajalikuks peate tulekustuti olemasolu oma kodus?

8. Oletagem, et Teil tuleks tuleohu korral kasutada tulekustutit. Kuidas Te hindate oma

tulekustuti kasutusoskust?

10. Kuivõrd vajalikuks peate suitsuanduri olemasolu oma kodus?

13. Kas Teie ise või keegi Teie perest on VIIMASE KUU (ehk 30 päeva) jooksul kontrollinud oma

kodus oleva suitsuanduri töökorras olekut (st vajutades testnuppu)?

18. Kas Teie kodus (praeguses eluruumis) on tulekustuti? Kortermaja puhul peame silmas

korteris sees asuvat tulekustutit.

19. Kas Teie ise või mõni Teie pereliige suitsetab (nt sigaretti, sigarit, piipu, vesipiipu) mõnikord

kodus siseruumides (siseruumideks loetakse ka keldrit, rõdu ja garaaži)?



Tuleohutuse teadlikkuse tüpoloogia  - 15-74-

aastase elanikkonna jaotumine tüüpidesse
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Veeohutuse teadlikkuse tüpoloogia  - 15-74-

aastase elanikkonna jaotumine tüüpidesse

Küsimus

5. Kuidas Te hindate oma ujumisoskust?

12. Kas päästevest on veesõidukiga (aerupaat, kanuu,süst, kajak, jaht) sõidul ..?

14. Mõeldes viimasele 12 kuule, siis kas Te olete alkoholi tarvitanuna läinud ujuma või
paadiga sõitma?

15. Alkoholijoobes paadiga sõitmise suhtes on erinevaid arvamusi. Milline kolmest on
Teie seisukohale kõige lähem?

17. Kas sellel suvel oli Teil juhus viibida veekogu ääres seltskonnas, kus tarvitati
alkoholi?

20. Palun öelge, milline neist on kõige sarnasem Teie viimase kolme aasta käitumisele
veekogudel.

21. Kas Teie peres on viimase 12 kuu jooksul räägitud vee-ohutusest veekogu ääres
viibimisel ja kuidas ohu korral käituda?



Veeohutuse teadlikkuse tüpoloogia  - 15-74-

aastase elanikkonna jaotumine tüüpidesse

4%

38%

8%

43%

7%
teadlikud eakad naised

ujujad mehed

alkoholiga vee ääres

vanemad ujumisoskuseta naised
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Kokkuvõte 

• Enim tuleohutusalast tähelepanu vajab 6% suurune 
grupp (tüüp 7) eakatest korteris elavatest inimestest 
peamiselt Põhja-Eestis,  kes ei ole tuleohutusalasest 
infost huvitatud ega pea suitsuandurit ja tulekustutit 
oluliseks. 

• Veeohutusalaselt vajab suurimat tähelepanu eakamate 
maal elavate naiste grupp (tüüp 5), kes otseselt veega 
seotud tegevustega ei tegele ning seetõttu ei oma 
oskusi mitteplaneeritud vette sattumisel käituda. 

• Veeohutusalaste tüpoloogiate loomise tulemused on 
kasutatavad vaid veega seotud tegevustes uppumise 
ennetamiseks ning edasistes teadlikkuse uuringutes on 
soovitatav viia sisse küsimused veekogude läheduses 
tehtavate tegevuste ohtlikkuse teadvustamise kohta
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