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Veeturism on viimastel kümnenditel muutunud maailmas ning Eestis väga populaarseks 

vabaaja veetmise viisiks. Eestis pole aga veeturismi väga põhjalikult uuritud ning 

siseveekogudel looduturismi pakkuvatest ettevõtetest ja sõiduvahenditest puudub täielik 

ülevaade. Töö eesmärgiks on teada saada, millistes Eesti turismipiirkondades tegeletakse 

kõige rohkem siseveekogudel loodusturismiga, ning millised on põhilised pakutavad 

teenused ja sõiduvahendid.  

Uurimustööd tehes kasutasin EAS-i turismilehekülge Puhka Eestis, kust sain informatsiooni 

Eestis veeturismi pakkuvate ettevõtete kohta, info koondasin ülevaatlikusse tabelisse. 

Valimisse võtsin kõik teenused, mis oli teema „Veeturism“ all.   

Töö tulemused: Kõige rohkem tegeletakse Eestis siseveekogudel loodusturismiga Kagu- ja 

Lõuna-Eestis. Põhilised pakutavad teenused on kanuu-, süsta- ja parvematkad ning põhilised 

sõiduvahendid on kanuud, süstad, kummi- ja kanuuparved. Edaspidi saab uurida kui palju 

toimub reaalselt Eesti siseveekogudel matku? Millised on matkade algus- ja lõpp punktid? 

Kuidas mõjutab loodusturism siseveekogudel keskkonda ning ökosüsteeme? 
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During the last decades water tourism has become an extremely popular leisure activity in the 

world and also in Estonia. In Estonia water tourism has not been researched thoroughly yet 

and there is no proper overview of the companies engaged in green tourism on inland waters 

and the vehicles operated there. The purpose of the paper was to get an overview of the 

companies engaged in water based nature tourism on Estonian inland waters; where these 

firms are located and the range of services offered.  

In the research process I used the tourism website of EAS, visitestonia.com where I could 

find information about the companies operating in water tourism, i put the information in 

synoptic table. I took all the services, which were under the theme "Water tourism" 
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canoeing, kayaking and rafting tours. The main vehicles are canoes, kayaks, canoe- and  

rubber rafts. The next research areas under this topic could be: actually, how many canoeing 

tours are there on the Estonian waters all together? How often these services are bought in 

case of every single company? Where are the routes and how is nature tourism affecting the 

environment and ecosystems of the local internal waters? 
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SISSEJUHATUS 

Veeturism on viimastel kümnenditel muutunud maailmas ning ka Eestis väga populaarseks 

vabaaja veetmise viisiks. Veeturism on väga lai ning mitmekülgne, hõlmates enda alla 

mitmeid erinevaid tegevusi. Eesti niiske kliima ning liigestatud pinnamoe pärast on vooluvete 

võrk tihe. Vooluveekogusid on rohkem kui 7000 kogupikkusega umbes 31 000 km (Järvekülg 

2001). Lisaks sellele on Eestis 2306 vähemalt ühe hektari suuruse pindalaga järve (Tamre 

2006). Seetõttu on Eestis veeturismi arendamine väga mõistlik ning hea võimalus tuua siia 

välisturiste, samas pakkudes vaba-aja veetmise võimalusi kohalikule puhkajale. 

Valisin uurimustöö teemaks siseveekogude veeturismi, kui ühe loodusturismi osa, kuna leian, 

et veeturismil on Eestis suur potensiaal. Bakalaureusetöö teema valikul sain inspiratsiooni 

EAS-i töötajalt, kui selgus vajadus Eestis veeturismi pakkujatest, teenustest ja toodetest 

ülevaate saamiseks. Uurimustööd tehes kasutasin EAS-i turismilehekülge Puhka Eestis, kust 

sain informatsiooni Eestis veeturismi pakkuvate ettevõtete kohta. Töös käsitlen ainult 

siseveekogusid, et teema jääks piiridesse ja ei valguks laiali.  

Töö eesmärgiks on teada saada, millistes Eesti turismipiirkondades tegeletakse kõige rohkem 

siseveekogudel loodusturismiga, ning millised on põhilised pakutavad teenused. Kuidas on 

jagunenud siseveekogudel loodusturismi pakkumine ning milliseid sõiduvahendeid 

kasutatakse? 

Antud töös uuritakse loodusturismi ühe valdkonna, veeturismi pakkumist Eesti 

siseveekogudel, koormuse jaotumist erinevate veekogude vahel ja ettevõttete paiknemist, 

arvestades loodusturismi teenuse/elamuse eripärasid.  

Töö põhineb hüpoteesil: Eestis on siseveekogudel loodusturismi pakkumine koondunud ühte 

piirkonda, pakkudes põhiliselt kanuu- ning süstamatkasid. 
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1. MÕISTED 

Loodusturism on turismi vorm, mis on looduse tutvustamine säästval moel ning tugevalt 

seotud aktiivse- ning ökoturismiga (Peedel 2011). Loodusturismi all võidtakse mõista väga 

palju erinevaid turismitooteid. Erialakirjanduses võib eristada kahte loodusturismi mõistet, 

loodusturism (ingl k nature tourism) ning looduspõhine turism (ingl k nature based tourism) 

(EAS 2008). ÜRO Rahvusvaheline Turismiorganisatsioon defineerib loodusturismi kui 

("turismi vormi, mille peamine motivatsioon on looduse vaatlemine ning väärtustamine") 

(Ehrlich 2013, lk 4). Soome loodusturismi riiklikus arengukavas on loodusturismi mõiste aga 

laiem: ("loodusturism sisaldab kogu turismi, mis põhineb loodusel") (Ehrlich 2013, lk 5). 

Mõiste looduspõhine turism on loodud, et eristada laiemas mõttes turismi looduses. 

("Looduspõhine turism on turismielamus, mis on seotud otseselt või kaudselt 

looduskeskkonnaga ning vajab maismaad või veekogu") (EAS 2008, lk 5). Loodusturismi 

mõiste tähendust tõlgendatakse tihti ka selle järgi, milline on turisti soov teatud kohas (EAS 

2008). 

Akiitvne turism viitab igasugusele tegevusele, mis on seotud töö-, spordi-, hobi-, 

ettevõtmise-, ajaviite-, mängu tegemise või kogemusega, kus inimene on väljaspool oma 

tavalist keskkonda kindla aja jooksul (Jennings 2005, lk 10). 

Seiklusturism on aktiivne reis loodusesse, mille kindel siht on enese proovilepanek, riski 

tajumine või kontrollitud ohu olemasolu (Eesti Matkaliit 2016, lk 4). 

Veeturism on seotud iga aktiivse turismi tegevusega mis on otseses või kaudsed seoses vee 

ressurssiga nagu jõed, järved, ojad, tammid, kanalid, meri, rannikualad, ookean või jääga 

seotud valdkonnad (Jennings 2005, lk 10). Antud töös kästilen veeturismi kui loodus-, 

aktiivse- ning seiklusturismi kitsamat suunda, milleks on siseveekogudel pakutavad giiditud 

teenused, ehk matkad.  
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2. VEETURISMIST 

2.1 Veeturismist ja veekogudest maailmas 

Veeturismil on pikk ajalugu. Algselt olid nii purjetamine kui ka aerutamine vahendid 

ellujäämiseks, toidu otsimiseks ning reisimiseks. Lisaks olid need veesõidukid kasutuses 

transpordi, maailmaavastamise, rändamise ning sõjapidamise valdkondades. Hiljem kasutati 

veesõidukeid maade koloniseerimisel, sidepidamisel, kaubanduses ning orjakaubanduses. 

Kaasajal seostub purjetamine ja aerutamine spordi, vaba-aja, meelelahustuse, turismi, elustiili, 

seikluse, lõbu ja lõõgastumisega (Jennings 2005). 

Turismimajanduses on veekogud väga suure tähtsusega, kuna väga paljud turistid soovivad 

veeta oma puhkust just veekogu ääres. Vesi pakub lisaks rannamõnudele ka palju võimalusi 

seiklusturismiks. Populaarsemad veega seotud tegevused on näiteks paadisõidud 

kärestikulistel jõgedel, snorgeldamine, veesuusatamine ning palju muud (Juust, Kase 2011). 

Mererannikud on väga populaarsed kruiisi ning veespordipaigad ning sageli ka atraktiivsed 

kuurordid. Kõige olulisemad mered turismimajanduses on Kariibi ning Vahemeri, kus on 

maailma populaarsemad turismiregioonid. Fjordidest on kõige kaunimad ning turistide seas 

enim külastatud Norra, Uus-Meremaa ning Tšiili fjordid rannikualadel. Jõgedel eelistatakse 

kõige enam kruiisida. Euroopas Rein, Doonau ja Volga, Põhja-Ameerikas Mississippi, 

Aafrikas Niilus ning Lõuna-Ameerikas Amazonas on kõige tuntumad kruiisijõed maailmas. 

Lõuna-Ameerikas Amazonas, Aafrikas Kongo, Aasias Jangtse, Ganges, Brahmaputra ning 

Jenissei on maailma veerohkemad jõed. Maailma pikima jõe üle vaieldakse, osad teadlased 

peavad selleks Niilust ning osad Amazonast. Suurimad turismimagnetid on aga suured joad, 

millest tuntumad on Niagara juga Erie ja Ontario järvede vahel, Iguacu juga Parana jõel 

Lõuna-Ameerikas ning Victoria juga Zambezi jõel Aafrikas. Maailma kõrgeim juga on aga 

Venezuelas asuv Angeli juga, mis on 979 meetrit. 807 meetrit sellest on takistuseta langus, 

mis teeb Angeli joast ka pikima vabalangemisega joa maailmas. Kõige suurema 

voolukiirusega on Niagara juga. Järvede ümbruses ning kallastel on samuti palju kuurorte, 

seiklusturismi- ning muid vaba aja tegevusi. Kaspia meri, Ülemjärv, Victoria järv, Huroni järv 

ning Michigani järv on maailmad suurimad järved (Juust, Kase 2011). 

Euroopas on jõestik väga tihe, millest enamik kuulub Atlandi vesikonda ning väiksem osa 

suubub Kaspia merre. Jõetüüpe eristatakse veerežiimi põhjal: Ida- ja Kesk-Euroopa tasandike 
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jõed, Lääne-Euroopa tasandike jõed, Põhja-Euroopa kiirevoolulised ja kärestikulised jõed, 

Kesk- ja Lääne-Euroopa keskmäestike jõed, Alpidest algavad jõed ning Lõuna-Euroopa jõed. 

Suurimad ning olulised jõed Euroopas on Rein, Doonau Dnepr ja Volga. Järvi on rohkem 

Põhja-Euroopas: Laadoga, Onega, Vänern, Vättern, Saimaa, Imandra ja teised, palju on järvi 

ka Alpides (Juust, Kase 2011). Soome on samuti tuntud kui “tuhande järve maa“, ning 

järverohkeks piirkonnaks võib pidada ka Eestit.  

2.2 Veeturisti reisimotiivid 

Vabas õhus puhkuse veetmine on viimastel aastakümnetel järsult suurenenud ning USA 

teadlased on püüdnud uurida, mis on selle suurimateks motiivideks. Puhkajate motiivid on 

erinevad ning sõltuvad suurel määral nende eesmärkidest ja tegevustest. Osalejad, keda uuriti, 

olid mägironijad, maastikuratturid, veeturistid, telkijad, ratsanikud, kõrbes matkajad ning 

sukeldujad. Veeturistide hulgas on populaarsemad motiivid rahu, vaikus ja maastiku 

vaatlemine. Sukeldujate seas olid põhimotiivid seiklus, õppimine, põgenemine, sotsiaalne 

suhtlemine, staatus ning isiklik väljakutse. Lisaks uuriti ka tegureid, mis ei mõju 

motiveerivalt, nagu varasemate kogemuste ja oskuste puudumine, demograafilised muutujad, 

grupi koosseis ning sihtkoha esmane või korduv külastus. Näiteks on leitud, et esmakordne 

külastaja on rohkem huvitatud õppimisest ning korduvkülastaja otsib pigem võimalust 

põgeneda igapäeva elust. Üldiselt on põhimotiivid ikkagi uurimine, põgenemine, kogemuste 

saamine, treenimine, olla koos sarnaste inimestega, iseenda avastamine, põgenemine stressi 

eest ning põnevuse otsimine (Confer et al 2016). Sarnases uuringus tuli välja, et põhiline 

motivaator aerutajate hulgas, eriti naiste hulgas, on loodusest elamuste saamine (Kline et al 

2013). 1975 aastal tehtud Csikszentmihalyi uuringus selgus, et põhiline motivaator on oskuse 

ning väljakutse vahel tasakaalu leidmine (Kline et al 2013). Kuna puhkuse veetmise soov 

vabas õhus on kiiresti kasvanud, on oluline, et loodusturismi ettevõtted teaksid, mis on 

turistide vajadused ja motivatsioonid ning käituvad vastavalt, et tagada reisijatele kvaliteetne 

puhuks (Confer et al 2016).  

Motiive veeturistide hulgas uuriti aastal 2000, küsitledes kajakisõitjad, raftijaid ja kalastajaid. 

Küsitleti Gallatini jõge külastajaid, Yellowstone-i rahuspargis. Vastajatest moodustasid ligi 

71% mehed ning ainult 29% naised. Ligikaudu 36% vastanutest olid 21-30 aastased ning 22% 

olid 41-50 aastased. Vastajad olid üsna jõukad, märkides oma pere sissetulekuks üle 90.000 $. 

72% turiste oli sõitnud kajakiga ning 77% oli osalenud raftingus. 37% olid esmakordsed 
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külastajad, 23% olid külastanud paika 2-9 korda aasta jooksul, ning 40% vastanutest oli 

külastanud paika aastas 10 või rohkem kordi. Ühepäeva külastajad olid ainult 6% vastanutest, 

ülejäänud olid kohal mitu päeva (Confer et al 2016). Tulemused näitasid, et kalamehed 

soovisid pigem rahu ja üksinda olemist, kajakisõitjad tõid olulisele kohale väljakutsed, enda 

vormis hoidmise ning kellegagi koosviibimise ning raftijad pidasid oluliseks kogeda 

lisaväärtust, näiteks nagu metsloomade ja lindude nägemine. Sõltumata aktiivsusest, rääkisid 

korduvkülastajad, et lõõgastumine ning eraldatus on põhjus, miks nad veedavad aega jõel, 

esmakülastajad pidasid tähtsamaks näha loodust ning külastjajad kes käisid rohkem kui 8 

korda aastas jõel, pidasid oluliseks enda vormis hoidmist ning võimalust kogeda uusi 

väljakutsedeid (Confer et al 2016).  

Sarnases uuringus aastal 2013 tuli välja, et aerutajad, kellel on rohkem kogemust, muretsevad 

vähem lisamugavuste pärast nagu wc, pikniku lauad, telkimisalad ja paadi slipid, vaid on 

rohkem huvitunud sellest, milliseid väljakutseid eesootav matk pakub. Väiksemate 

kogemustega inimesed on samas rohkem huvitatud lisamugavusest. Aerutajad, kellel on 

rohkem kogemust, eelistavad ka aerutada nendega koos, kellel on sarnased oskused ning 

väärtused. Lisaks selgus uuringus, et mida kogenenum on aerutaja, seda rohkem on ta valmis 

puhkuse eest maksma (Kline et al 2013).  

Eestis tehtud Maaturismi uuringus selgus, et 22% vastanutest, võtavad osa veega seotud 

aktiivsest tegevusest suvilat või vanemate kodu külastades, 22% sugulasi või tuttavaid 

külastades, 20% puhkusel maaturismi ettevõttes, 24% üritust külastades, 9% töö- või 

koolitusreisil olles ning 6% muul põhjusel (OÜ Eesti Uuringukeskus 2012).  

Sooliselt võrreldes, aktiivsusest sõltumata, tuli välja, et mehed veedavad jõel pigem aega 

üksinda, naised märkisid, et osalevad pigem selleks, et hiljem oma kogemusi jagada. Samuti 

näitas uuring, et naised osalevad pigem raftingus kui süstamatkal (Confer et al 2016). Teises 

uuringus tuli välja, et mehed on rohkem huvitunud külastamast uusi paiku, naised soovivad 

pigem lõõgastuda ning sotsialiseeruda. Turistid, kes reisivad lastega on tüüpilisemalt reisiga 

rohkem rahul (Kline et al 2013). Lõpuks võrreldi külastajaid elukoha põhiselt. Turistid, kes 

tulid kaugemalt, olid motiveeritud osalema, et saada eemale igapäeva rutiinist ning, et hiljem 

elamusi teistega jagada. Kohalikud aga osalesid pigem, et säilitada oma kehalist vormi 

(Confer et al 2016). Sarnases uuringus leiti, et kaugemalt tulnud turistid on tüüpiliselt reisil 

kogetud teenusega rohkem rahul (Kline et al 2013). Uuringud näitavad, et lisaks 
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motiveerivatele omadustele, on oluline roll ka mitte motiveerivatel omadustel. Tuginedes 

sellele uuringule on olulisemad külastaja aktiivsus, esmane- või korduvkülastamine, 

osalemise sagedus, sugu ning elukoht (Confer et al 2016). Eestis tehtud Maaturismi uuring 

näitab, et turist valib reisi eelkõige hinna ja teeninduse kvaliteedi põhjal. Tähtis on ka 

veekogu lähedus ja aktiivse tegevuse võimalus. Oluliseks peetakse puhtust, privaatsust, 

mugavust ning viisakat vastuvõttu. Eestis on turist valmis kvaliteetse teenuse eest maksma 80 

eurot päevas. Euroopas on pensionärid viimastel aastatel aktiivses turismis kasvav sihtgrupp, 

kuid Eestis on noorte kõrval pensionäre väga vähe (OÜ Eesti Uuringukeskus 2012). 

Arusaamine, mida inimesed otsivad, soovivad ning ootavad puhkuselt, pakub ettevõtetele 

erinevaid võimalusi planeerimiseks ning juhtimiseks, näiteks mõõta nõudlust ja pakkumist, 

arendada tegevuste eesmärke, ennetada konflikte külastajate kui ka kohalike elanike vahel 

(Confer et al 2016). Paljud turistid külastavad veeturismi pakkuvaid paiku, et õppida kohaliku 

kultuuri, keskkonda ja loodust. See võimaldab omandada keskkonnaalaseid teadmisi ja õpetab 

vastutustundliku käitumist, et vähendada veeturismist tulenevat negatiivset keskkonnamõju  

(Kline et al 2013). 
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3. VEETURISMIST EESTIS 

Eestlased on alati olnud tihedalt seotud veega. Veeteed olid olulised juba keskajal nii 

kaubanduses kui suhtlemisel eri Eestimaa paikade ning välismaa vahel. Veeturism on 

ideaalseks võimaluseks vee elustiku vaatlemiseks, vee kultuuripärandiga tutvumiseks ning 

erinevateks harrastusteks veekogudes läbi aasta. Tulenevalt Eesti seadusest, on Eesti 

veekogud ligipääsetavad ning tänu sellele on võimalik nautida veeturismi kõigil, kes seda 

soovivad (Eesti loodusturismi klastri strateegia 2010). 

3.1 Veeturismi ettevõtetest  

Eestis on looduturismi ning veeturismi pakkumine üsna ebaühtlane ning paljud ettevõtjad 

tegelevad sellega oma põhitegevuse kõrvalt. Teenuseid pakkuvate ettevõtete kohta info 

kättesaadavus on kesine, kuna puudub terviklik infoportaal võimaluste kohta (EAS 2008).  

Loodusturismi alaseid andmeid on vähe, sest pakkumine jaguneb ettevõtete ja isikute vahel, 

kellast kõik ei oma informatsiooni selle kohta, mis nende tegevusest kvalifitseerub 

loodusturismi alla (Ehrlich 2013). Organisatsioonid, kes esindavad loodusturismi sektorit 

Eestis on Eesti Matkaliit, MTÜ Eesti Maaturism ning Eesti Ökoturismi Ühendus. Eestis 

jagatakse loodusturismi pakkumisi järgnevalt: loodusvaatlus, jahindus, kalastamine, matkad 

maismaal, matkad veekogudel, talimatkad, seiklus, ekstreem- ja sporditurism maismaal, 

seiklus-, ekstreem- ja sporditurism veekogudel, seiklus-, ekstreem- ja sporditurism õhus. 

Kõige populaarsemad nendest on maastike vaatlused, matkad metsas või rabas, ratsamatkad 

ning kanuumatkad (EAS 2008).  

Põhilised probleemid on turistide vähesus, madal investeerimisvõimekus, kesine riigipoolne 

toetus, piirkonna tundmatus ning hooajalisus (OÜ Eesti Uuringukeskus 2012). Turiste tuleks 

rohkem meelitada ka välismaalt. Eestis on hetkel loodusturismi sektor orienteeritud 

siseturistidele- kes moodustavad külastajatest 78%, välituriste on kõigest 22% (Eesti 

loodusturismi klastri strateegia 2010). Veeturismi saab küll pakkuda aastaringselt, kuid 

nõudlusest tulenevalt toimuvad matkad ikkagi põhiliselt suvel ning suurvee ajal kevadel. 

Talvel ning sügisel pakutavaid teenuseid on kordades vähem (EAS 2008).  

Ettevõtteid, kes tegelevad ainult loodusturismiga on vähe, rohkem leidub ettevõtteid, kelle 

üheks tegevuse osaks on loodusturismi toode või teenus. Ettevõtteid uurides tuleb välja, et 

vaid väike osa ettevõtetest keskendub oma töös ainult loodusturismile, mille tõttu jääbki 
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nende ettevõtete loodusturismi käive tagasihoidlikuks ning ei anna selget ülevaadet olukorrast 

(Ehrlich 2013). Enamik ettevõtteid, kes pakub Eestis loodus-, sh veeturismi tooteid ja 

teenuseid on mikroettevõtted, kelle käive on väike. Suurem osa ettevõtjatest on füüsilisest 

isikust ettevõtjad, kuid on ka äriühingud ning mittetulundusühinguid. Tihti on ettevõtja 

iseendale tööandjaks ning põhikohaga on 1-2 töötajat. Võib öelda, et hetkel selles sektoris 

suuri rahasid ei liigu, kuid nõudlus on kasvav. Üha rohkem on inimesi, kes soovivad veeta 

aega looduses, otsides võimalusi saada looduse kohta uusi teadmisi. Loodusturismi trend 

maailmas ning Eestis näitab, et inimesed soovivad lisaks looduses viibimisele teha ka midagi 

aktiivset (EAS 2008).  

Kindlasti on üheks probleemikset Eestis on palju turismi alal tegutsevaid ettevõtjaid, kellel 

pole erialast haridust või puuduvad valdkonnast põhjaikud teadmised. Probleemi saaks 

lahendada korraldades rohkem koolitusi, et ettevõtted saaksid parandada oma üldiseid 

teadmisi ja oskusi ettevõtlusest. Ettevõtete töötajatele oleks kõige tähtsam korraldada 

koolitusi turismimajanduse, teeninduse ning turunduse teemadel. Lisaks aitaks kaasa 

organisatsioonide vahelise koostöö arendamine ning nõustajate süsteemi parandamine (OÜ 

Eesti Uuringukeskus 2012). 

3.2 Veeturismi edendamiseks ellu kutsutud projektid Eestis: 

Riverways projekt 

Eestis ja Lätis on veeturism olulisel kohal ning suure potensiaaliga, palju on aga veel 

arenguruumi ning lisaks kodumaisele turismiturule tuleks rohkem keskenduda ka välisturule. 

Selleks loodi ka projekt „Riverways“ mille eesmärgiks oli “parandada jätkusuutliku 

veeturismi arendamise tingimusi ning suurendada veeturismi konkurentsivõimet programmi 

piirkonnas“ (Seikle veel 2015). Sooviti ka kohandada jõgesid turismivõimalusteks, lisada 

infotahvleid ja viitasid, puhastada jõekaldaid ning jõesänge ja rajada randumispaiku ja 

ujuvsildasid. Üheks eesmärgiks oli ka reklaamida Eesti ja Läti veeturismi Leedus, Soomes, 

Saksamaal ning Venemaal (Seikle veel 2015).  

Projekt sai alguse jaanuaris 2013 ning lõppes junnis 2015. Lehekülg “Seikle veel“ on loodud, 

et tutvustada välisturistile võimalusi, mida Eesti ning Läti veeturism pakub (Seikle veel 

2015). 
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Emajõe jõeriigi ruumilise arengu koridori projekt  

Tartu Maavalitsus ja Uppsala Läänivalitsus koostasid aastal 1997 programmi, mis kestis viis 

aastat ning mille üheks eesmärgiks oli parandada Emajõe veetee turismi taristut ning loodus- 

ja veeturismi. Alaeesmärgid olid atraktiivsete veeturismi ja –matkavõimaluste loomine, 

mitmekülgsete loodusvaatluste arendamine ning  veeturismi toetav infrastruktuuri loomine. 

Nendeks olid näiteks sildumis-randumiskohtade juurdepääsu rajamine, veematkade 

korraldamine, puhke- ja turismireiside korraldamine Tartust Peipsi, Pihkva ja Võrtsjärvele 

(Soop jt 2001).  

Narva River Ways Route projekt 

Aastatel vahemikus 2000-2006 koostati Interreg IIIA projekt, mille eesmärgiks oli arendada 

koostööd piiriülestee keskustevahel. Narva River Ways Route oli Interreg IIIA programmi 

osa, mis toimus koostöös Venemaaga. Põhisuunaks võeti veeturismi arendamine Narva jõel, 

Narva linna ja Narva-Jõesuu vahel (Loode 2006).  

Projektile eelnes Eesti turu konkurentsianalüüs, millest selgus sisevee laevasõitude nõudluse 

olemasolu, kuid vähene pakkumine. Puudus on just lisaväärtuste pakkumisest. Teenuse tase 

on madal ja vähe atraktiivne. Ka on veeturismi ettevõtted peamiselt koondunud Lõuna-

Eestisse ning Põhja-Eestis on kvaliteetse teenuse pakkumisest puudus (Loode 2006). 

Projekti eesmärgiks oli tuua välja kindlad veeturismi marsruudid ja kavad, läbi viia 

keskkonnamõjude uuringud,  koostada navigatsiooniprojekt, parandada veesõidukite kai 

infrastruktuuri ning reklaamida ja turustada veeturismi Narvas. Projekt teostati 2006-2008 

(Loode 2006).  
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4. EESTI SISEVEEKOGUDE SOBIVUS VEETURISMIKS  

Eesti niiske kliima ning liigestatud pinnamoe pärast on vooluvete võrk üsna tihe. 

Vooluveekogusid rohkem kui 7000 mille kogupikkus umbes 31 000 km (Järvekülg 2001). 

Maailma mõõtkava järgi on Eesti jõed väikesed, kitsad ning madalad, kuid siiski sobilikd 

veeturismi harrastamiseks (Järvekülg 2001). Narva jõgi näiteks on hea veematkadeks, kuna 

jõe veevoolu hulk on Eesti jõgedest kõige suurem ning laius on kohati lausa 1 kilomeeter, mis 

teeb selle jõe suurepäraseks kummipaadi raftingu harrastajatele (360 Kraadi 2016).  

Võhandu jõgi on Eesti kõige pikim jõgi, see asub Kagu-Eestis ning omab arvukalt lisajõgeisd. 

Ahja jõgi on Emajõe alamjooksu suurim lisajõgi, asub Põlva- ning Tartumaal. Ahja jõel on 

suur valgala ning palju lisajõgesid (Järvekülg 2001). Võhandu ja Ahja jõed on head kuna seal 

saab matku korraldada alam-, kesk- ning ülemjooksul enamasti aastaringselt. Jõgede 

ülemjooks on suurepärane kanuumatkadeks ning paadimatkaks ja sobib hästi algajatele. 

Keskjooks on Ahja ja Võhandu jõel kõige populaarsem ja sobib nii algajatele kui ka 

kogemustega turistidele, kuna pakub kiireid kärestikke ning ka vaiksemaid jõekäärusid (Alar 

Siku Matkaklubi 2016). Ahja jõgi on üldiselt siiski rahuliku vooluga, vaikne jõgi, mis sobib 

väga hästi algajatele. Kevadel suurveeajal sobib see aga vaid kogenenud matkajale, kuna 

suurvee ajal on jõgi väga kiire vooluga (Vee Tee  2016). Emajõel korraldatakse samuti väga 

palju matku. Emajõgi on üks suurimaid jõgesid Lõuna-Eestis, mis asub kogupikkuses 

(100km) Tartu maakonnas (Järvekülg 2001). Emajõele on iseloomulikud regulaarsed ning 

laiaulatuslikud üleujutused (Eesti loodusturismi klastri strateegia 2010). 

Soomaa rahvuspark asub Vahe-Eesti edelaosas ning on loodud, et kaitsta sealseid soid, metsi 

ning lamminiite (Keskkonnaamet 2016). Kevadel suurvee ajal ei mahu Sakala kõrgustikust 

tulev suurvesi enam Soomaa jõgedesse ära ning see valgub laiali sealsetele luhtadele ja 

metsadele. Seda aega kutsutakse viiendaks aastaajaks, ning see on väga populaarne aeg 

veematkade korraldamisseks (RMK 2016). 
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5. SÕIDUVAHENDID 

Allpool toodud sõiduvahendid on need, mida käsitlen töö uurimuslikus osas ning mis olid 

Puhka Eestis kodulehel uuringut tehes 10.12.2015 kuvatud. Need sõiduvahendid on 

enimkasutatavad Eesti loodusturismi teenusepakkujate poolt Eesti siseveekogudel. 

5.1 Põhilised sõiduvahendid 

Kanuu 

Kanuu on loodud indiaanlaste ning teiste loodusrahvuste poolt. Arvatakse, et umbes 50 000 

aastat tagasi saabusid Austraalia aborigeenid Indoneesiast just kanuudega sõites. Kanuu oli 

algselt ühepuupaat ning seda valmistati isegi kasetohust ja nahast. Tänapäeval kasutatakse 

kanuusid matkamiseks ning looduse nautimiseks, aga korraldatakse ka erinevaid võistlusi 

ning viimasel ajal on hakatud kanuusid kasutama ka kalastamiseks ning jahipidamiseks. Kuna 

kanuu on kerge, on seda lihtne tõsta üle takistuste ning viia erinevate veekogude äärde (Reveil 

2016). 

Tänapäeval toodetakse enamik kanuusid polüetüleenist või komposiitmaterjalist. Kanuu sobib 

sõitmiseks aeglase ja rahuliku veega jõel või pikemateks retkedeks. Pikkust on kanuul 4,5-5,5 

meetrit, kanuu on stabiilne ning varustatud kahe kuni nelja istmega. Aerutamiseks kasutatakse 

ühte mõla, mida kasutavad esimene ning tagumine paadis istuja. Kanuude suureks plussiks on 

stabiilsus, kergus, mahutavus, mugav sisse-välja tulemine ning lihtne manööverdamine. 

Nende miinus on matkaja pikaajaline sundasend, mis võib osutuda algajale ebamugavaks. 

Üldiselt on kanuud  mugavad ning peresõbralikud (Seikle veel 2016). 

Süst, kajakk 

Kajakk (ja süst) on pealt kinnine, kitsas ning väike inimjõul töötav paat, mille aerutamiseks 

kasutatakse kahelabalist aeru. Tänapäeval jagatakse süstasi meresüstadeks, matkasüstadeks, 

spordi- ja trikisüstadeks, slaalomsüstadeks ja sit-on-top ehk SOT-süstadeks. Mere- ja 

matkasüstades istub aerutaja madala istme peal, mis on paadi põhjas, veepritsmete eest 

kaitseb aerutajat veekindel kate. SOT-süst on pealt lahtine ning tavalisest süstast laiem, kus 

aerutaja istub aluse peale intergreeritud istmel. Kajakid ja süstad on valmistatud komposiidist 

või polüetüleenist. Polüetüleenist tehtud süstal on kandevõime suurem kui komposiidist 
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tehtud süstal, kuna polüetüleenist tehtud spordi süstad peavad olema vastupidavamad suurele 

survele (Seikle veel 2016). 

Kajaki vanuseks arvatakse umbes 4000 aastat. Esimesed kajakid valmistasid Ainu, Aleuuti ja 

Eskimo jahimehed, kes kasutasid neid kalastamiseks, jahtimiseks järvedel ja jõgedel ning ka 

Põhja-Atlandi ookeanil, Põhja-Jäämerel, Vaikse ookeani põhjaosas ja Beringi mere rannikul. 

Algselt valmistasid Lääne-Eskimod kajakke puidust ning Ida-Eskimod vaalaluu raamistikule 

tõmmatud hülge või muu looma nahast, kuna nende elupaigas puid ei kasvanud. Kajaki disain 

on erinevates piirkondades erinev, kuna põlisrahvas on oma kogemusi kajaki ehituses 

põlvkondade kaupa edasi arendanud ning pärandanud (Eastpole 2016).  

Kajaki nimetus tuleb inuiidi keelest qajaq mis tähendab "jahimehe paat" või "mehe paat". 

Sellel ajal ehitati kajakid vastavalt selle sõitjale. Eskimotel oli kajaki ehitamiseks oma 

mõõdusüsteem- pikkuseks kolm korda väljasirutatud käte pikkuse vahe, laiuseks mehe ja kahe 

rusika laius ja kõrguseks rusika ja välja sirutatud pöidla pikkus. Tänapäeval on need suurused 

umbes 51-56 cm laius, 520 cm pikkus ja 18cm kõrgus (Eastpole 2016).  

Mis erinevus on kajakil ja süstal? 

Suurt erinevust neil ei olegi. Kajaki nimetus tuleneb eskimo keelest ning tähendab jahimehe 

või mehe paati. Kajakk oli mõeldud meestele jahipidamiseks jõgedel, järvedel ning arktilistel 

meredel. Süst on arenenud tuginedes kajakile ning on pigem mõeldud sõitmiseks 

siseveekogudel. Süstast on aga aretatud eraldi mereüst, mis on põhimõtteliselt kajakk. Seega 

võib öelda, et kajakk on meresüst ning süst on siseveekogu kajakk (Eastpole 2016). 

Täispuhutavad paadid 

Täispuhutavaid paate on palju erinevaid: täispuhutavad kalastajate paadid, täispuhutavad 

matkapaadid, täispuhutavad süstad, täispuhutavad mootorpaadid, täispuhutavad katamaraanid, 

kärestikuparved ehk raftid ning päästeparved. Matkapaadid ning raftid on enamasti sarnased, 

erineb neil ainult pikkus. Mõlemad on head,  tänu oma stabiilsusele ning suurele 

kandevõimele. Miinuseks on täispuhutaval paadil tema haprus, kuna kärestikes on palju kive. 

Tuulejõu mõjul võib paat kursilt kõrvale kanduda. Kogemuse puudumisel sobiv täispuhutav 

paat kevadise kõrgvee ajal, kuid ilma nautimiseks on kanuu või süst parem valik (Seikle veel 

2016).  
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Parv 

Parve mahutavus on tavaliselt 15-50 inimest. Parve juhib professionaalne matkajuht ning 

matkajad saavad sõidu ajal nautida kauneid vaateid ning puhata. Suureks eeliseks on parvel 

selle turvalisus, mille pärast on see väga sobilik perematkaks. Miinuseks on see, et matkaja ei 

saa osa võtta parve juhtimisest ning ei saa olla füüsiliselt aktiivne. Parvega sõitmine sobib ka 

hästi ettevõtte ürituseks (Seikle veel 2016). 

5.2 Traditsioonilised veesõidukid Eesti pärandkultuuris 

Lodi Jõmmu 

Umbes 13-14 sajandist 20.sajandi keskpaigani purjetasid Emajõel ning Peipsi järvel puust 

kaubapurjekad. Nende purjekate eeskujul ehitati ka Lodi Jõmmu, mis hakkas seilama 2006 

aastal. Eestis olev Lodi Jõmmu on maailmas ainuke lodi. Lodi Jõmmu teeb sõite Emajõel, 

Peipsi järvel ning Võrtsjärvel aprillist novembrini. Kodusadam asub Tartus Lodjakojas.  

Lodja pikkus on 12 meetrit, laius 8 meetrit ning kaalub 25 tonni. Mast on 14 meetrit ning 

purjepinda on 100 ruutmeetrit. Tavaliselt on meeskonnaks 3 inimest. Lodjasõidul pole 

vanusepiirangut ning sõit sobib kõigile mahutades kuni 36 reisjat. Lodjal saab korraldada 

koolitusi, seminare, kliendiüritusi, sünnipäevi ning kokkutulekuid. Palju käivad ka lasteaiad 

ning kooliklassid. Lodi on keskkonnasõbralik ning vastab reisilaeva nõuetele. Lodi ei tekita 

laineid ning ei kahjusta sellega veekogu kaldaid ja elustikku (Lodi Jõmmu 2015). 

Viikingi laev Turm 

Viikinglaev Turm esindab hästi laevaehituskunsti 1000 aastat tagasi. Turmi ehitamisel võeti 

eeskujuks Soomes Lapuris leitud laev ning selle järgi tehtud Sotka. Turmi esimene ülesanne 

oli laulupeotule kandmine siseveeteedel Tartus mere poole aastal 2009. Laev liugleb kas 10 

pika aeruga või raapurje jõul kurssi hoides. Sõidu alguses sõutakse, hiljem purjetatakse. 

Turm mahutab kuni 12 inimest. Turmil sõites saab aimu kuidas 1000 aastat tagasi rändurid 

seilasid. Masti on laeval kerge püsti ajada, alla lasta ning kiiresti saab purje heisata. Turmil on 

ka abiks elektrimootor. Turm mahub ka hästi treilerile ning tänu sellele saab seda mööda 

maad transportida vajalikku sihtpunkti (Viikingi laev Turm 2015). 
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Haabjas 

Üks maailma vanim laevatüüp ja laudpaadi esiisa on Soome-ugri haabjas. Haabjast 

nimetatakse nagu kanuud ka ühepuupaadiks, mida kasutati transpordivahendina ning 

kalastuses juba kiviajal. Haabjas on kitsas ja pikk ning ehitatud ühes tükis. Kuna haabjad olid 

kerged, siis võis inimene neid üle takistuste vedada. Haabja juhtimiseks kasutati mõla. Kõige 

paremaks haabja ehitusmaterjaliks peeti vanasti pärna ja haavapuud. Haavapuust on tulnud ka 

haabja nimi. Ehituseks vajalik puu pidi olema mädanikuta, oksakohtadeta ning pikk. 

Õõnestamiseks kasutati künakujulist puusepakirvest. Ehitusmeistrid kasutasid koputamis või 

augupuurimis meetodit, et määrata seina paksust. Kuuma vee ning lõkke abil painutati 

eelnevalt niisutatud haabja küljed laiemaks, seda nimetati laotamiseks. Lõpuks paigutati 

toestavad kaared ning viimistleti haabjas (Soomaa 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

6. VEETURISMI OHUTUS 

Veeturismi ohutusreeglid ning seadused on kindlalt paika pandud nii Päästeameti kui Eesti 

Matkaliidu poolt ning nendest peavad kinni pidama kõik ettevõtted, kes pakuvad veeturismi 

teenust. 

Üldise veeohutuse eest vastutav Päästeamet on koostanud eraldi suvise veeohutuse reeglid 

mis on välja toodud lisades (vt lisa 1).  

Olemas on ka rahvusvahelised seiklusgiidi kvalifikatsiooni standardid (ingl k International 

Adventure Travel Guide Qualification and Performance Standard), mille on kokku pannud 

Seiklusturismi kaubanduse assotsiatsioon (ingl k Adventure Travel Trade Association) 

(ATTA 2016). 

6.1 Meresõiduohutuseseadus ja veeseadus 

Eestis jagatakse siseveekogud kaheks: laevatatavad siseveed, mille veeliiklust korraldavaks 

õigusaktiks on meresõiduohutuse seadus ning mittelaevatatavad siseveed, mille õigusaktiks 

on veeseadus (Rakko 2016). 

Laevatatavad siseveekogud 

Seaduse järgi on need Emajõgi, Väike-Emajõgi Võrtsjärvest Pikasilla sillani, Võrtsjärv, Peipsi 

järv, Pihkva järv, Narva veehoidla, Narva jõgi Peipsi järvest Narva tammini ja Narvast Narva-

Jõesuuni ning Lämmijärv. Väikelaevad, millega sõidetakse nendel veekogudel, peavad olema 

registreeritud ARK-is. Kui väikelaeva mootori võimsus on üle 25 kW, võib juhtida seda ainult 

isik kellel on väikelaevajuhi tunnistus. Lubatud alkoholi sisaldus veres võib olla juhil kuni 0.8 

promilli (Rakko 2016). 

Mittelaevatatavad siseveekogud 

Seaduse järgi on need jõed ja järved, mis pole laevatavad. Paadid ei pea olema registreertitud 

ARK-is ning omada pole vaja väikelaevajuhi tunnistust. Päästevarustus ei ole kohustuslik, 

kuid soovitatav. Alates aastast 2009 võib liigelda elektrimootoriga paadiga ka väiksematel kui 

100 ha pindalaga jõgedel ja järvedel, kuid veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul peab 

olema minimaalne laius alla 10 meetri (Rakko 2016).  
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Looduskaitselised piirangud 

Rahvuspark, looduskaitseala ning maastikukaitsealad jagunevad vööndideks. 

Loodusreservaat, kus on inimesel olemine alaliselt keelatud, sihtkaitsevöönd, kus piiratakse 

ajutiselt või Keskkonnaameti loal ning piiranguvöönd, millel inimese viibimist ei piirata. 

Paadiga liiklemine on lubatud sihtkaitse vööndis ning piiranguvööndis, mootorpaadiga 

liiklemist sätestab konkreetse kaitseala eeskiri (Rakko 2016). 

Maavanemate kehtestatud piirangud 

Maavanemal on õigus piirata avalikul veekogul veesõidukiga liiklemist, kui see kahjustab 

veekogu, selle kaldaid ja elustikku või ohustab veeliiklust. Piirata võib ka ajutiselt või 

alaliselt, kui see segab teisi veekogul liikleijaid (Rakko 2016). 

Nõuded piiriveekogudel liiklemisel 

Need on veekogud, mida mööda jookseb riigipiir, olulisemad neist Peipsi järv, Narva 

veehoidla ning Narvajõgi. Piiriveekogudel on lubatud sõita vaid pealaevateel, juhul kui seal 

pole veesõidukite liiklemine keelatud (Rakko 2016). 

6.2 Veeturismi ohutuse reeglid 

Eestis on veeturismi ohutuse reeglid võetud suures osas üle Soomest. Eesti Matkaliit on need 

tõlkinud ning enda koduleheküljele ülesse pannud. Aerutamise turvajuhendis on kanuude ja 

süstade ehitus nõuetest, varustus nõuetest, turvaplaan, osaleja kohustused ja muud. Juhend on 

kehtestatud 20.06.2010. 

Kanuude ja süstade ehitus ja konstruktsioon 

Isik, kes vastutab kanuu eest, peab tagama paadi korrasoleku, varustuse olemasolu, mis tagaks 

ohutu kanuu kasutamise. Kanuu peab olema kandev ning omama ujukeid või veekindlaid 

vaheseinu. Kärestikes tuleb arvestada olukorrale vastava varustusega (Eesti Matkaliit 2016).  
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Kanuu varustus 

Põhivarustuses on mõlad või aerud, päästevestid, süstapõll, käepidemed või nöörid kanuu 

vööris ja ahtris, hauskar või pilsipump ning vastavalt olukorrale kiiver. Kinnitatud peab olema 

ohutusjuhis: “Kasuta aerutades alati päästevesti, kontrollige ujukid ja hoidke tühjendusvahend 

kaasas. Need lisavad turvalisust” (Eesti Matkaliit 2016). 

Aerutaja varustus 

Kohustuslik on päästevest ning ilmale vastav riietus, ülejäänud varustus oleneb matkast. 

Kärestikes või mujal ohtlikes kohtades peab olema kiiver, ümbermineku ohu puhul peab 

olema kaasas veekindlalt pakitud varuriietus. Pimedas sõitmiseks peavad kaasas olema vile, 

kompass, kaart ning valgusallikas (Eesti Matkaliit 2016). 

Aerutamismatkal osalevate inimeste arv 

Maksimaalselt võib matkajuht vastutada 10 kanuu ning 16 inimese eest, suurema grupiga 

peab olema kaasas abimatkajuht. Igas kanuus peab olema vähemalt üks inimene, kes oskab 

kanuud hoida õigel kursil (Eesti Matkaliit 2016). 

Turvaplaan 

Turvaplaani peab tutvustama enne matka, kergemal matkal suuliselt ning keerukamal matkal 

põhjalikumalt. Lisaks tuleb keerulisemal matkal uurida matkajate varasemat kogemst ning 

vastupidavust (Eesti Matkaliit 2016). 

Tegevuse elluviijad 

Matkajuhil peavad olema vajalikud oskused, teadmised ning kogemused matka läbiviimiseks. 

Seda võib tõendada Eesti Matkaliidu poolt kinnitatud kvalifikatsioon või muu samaväärne 

tunnistus (Eesti Matkaliit 2016). 

Osaleja kohustused 

Matkal osaleja peab käituma vastavalt reeglitele ning arvestama ka teistega (Eesti Matkaliit 

2016). 
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7. VEETURISMI MÕJU KESKKONNALE  

Turism on üks suurimaid ja kiiremini kasvavaid tööstusharusid maailmas. See on tähtis 

tuluallikas, pakub paljudele töökohti ning üldist heaolu. Turismiga kaasnevad ka kahjulikud 

keskkonna mõjud paljudes maailma piirkondades. Riigid ja piirkonnad, kes sõltuvad palju 

turismitööstusest on muutunud üha rohkem murelikumaks seoses mittesäästva turismiga. 

Tänu sellele on  suurenenud vajadus säästva turismi arenguks, et vähendada selle mõjusid 

keskkonnale ja suurendada turismist tulenevat kasu majandusele ning keskkonnale (Neto 

2003). Säästev turism on turismialane tegevus, mille eesmärk on pakkuda kvaliteetset 

turismiteenust ja puhast elukeskkonda, tagades tasakaalu majanduse, sotsiaalsfääri ning 

keskkonna vahel (Peedel 2011). Ökoturismi ning teiste säästva turismi strateegiad on läbinud 

pika tee, et minimeerida turismi negatiivset mõju. Säästvast loodusressurside kasutusele 

võtmisest ja turismist saadav majanduslik kasu suunatakse edasi keskonnakaitselistesse 

tegevustesse (Neto 2003).  

Turismil on keskkonnale nii positiivne kui ka negatiivne mõju. Positiivseks mõjuks võib 

pidada, et turism aitab kasvatada teadlikkust, milleks ning kuidas on keskkonda vaja kaitsta. 

Lisaks peetakse turismi suhteliselt puhtaks tööstuseks, võrreldes muu tööstustega (nt 

tootmine).  Turismi negatiivseks mõjuks peetakse keskkonna reostust, loodusliku ressursi 

hävinemist, taimestiku hävimist ja kahanemist (Kim et al 2012). Uuringud on näidanud, et 

turismigruppide suurused mõjutavad metsaloomi ja linde ning nende arvukust. Vähendades 

grupi suurusi väheneb ka oluliselt tallamine ja müra. Samuti on väiksemate gruppidega 

matkadel kõrgem hariduslik väärtus, kuna väiksema grupiga on lihtsam näha rohkem looma- 

ja linnuliike (Remacha et al 2011). 

Palju on uuritud turismi negatiivset mõju lindudele, nende füsioloogiale, käitumisele, 

paljunemisele ning arvukusele. Loodus- ning aktiivne turism on populaarne ning toimub 

sageli kaitsealadel ning see mõjub negatiivselt sealsele elustikule. Leitud on, et aktiivne 

turism mõjutab lindude füsioloogiat ning käitumist. Füsioloogiliste muutuste hulka kuuluvad 

temperatuuri muutused, südamelöögi sageduste muutused ning stress. Käitumuslike muutuste 

hulka kuuluvad pesitsemis-tavade muutumine, valvsuse kahanemine ning samuti võib see 

põhjustada lindude üksteisest eraldumise. Paljud uuringud on leidnud, et loodus- ja aktiivne 

turism on mõjutanud lindude pesitsemist, munemist ning tibude koorumist ja arengut (Steven 

et al 2011). 
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Selleks, et teada kuidas turism keskkonda mõjutab on vaja teha rohkem uuringuid. Mida 

rohkem teatakse negatiivsetest mõjudest keskkonnale, seda rohkem osatakse neid vältida ning 

kõrvaldada. Loodust ja keskkonda ei ole võimalik eraldada turismist, oluline on teha seda 

säästvalt ja jätkusuutlikult (Wong 2004).  

26-27 mai 2013 toimus Maailma Turismiorganisatsioonis (UNWTO) seminar „Säästev turism 

siseveekogu sihtkohtades“ kus arutleti säästva turismi üle siseveekogudel nagu jõed, järved, 

kanalid ja sood. Seminaris arutati kuidas arendada paremini turismi siseveekogudel, kuidas 

siduda säästev turism toote arendusse ning kuidas meelitada turiste siseveekogudel käituma 

vastutustundlikult ning jätkusuutlikult. Arvesse võeti nii sotsiaalsed, majanduslikke kui ka 

keskkondlikke tegureid mis on omased siseveekogude sihtkohtades. Koostööd tehti valitsuste, 

rahvusvaheliste organisatsioonide ning erasektoriga, eesmärgiga arendada säästvat turismi 

siseveekogudel (UNWTO 2013).  
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8. MATERJAL JA METOODIKA 

Töös kasutasin nii raamatuid kui internetiallikaid. Interneti vahendusel olid kättesaadavad 

teaduslikud uurimused, teaduslikud- ning mitteteaduslikud artiklid, seadused, 

kodulehekülgede informatsioon. Kirjalikeks allikateks olid õpikud ja kirjandusteosed. 

Kasutasin erialaseid koguteoseid, teadusajakirju ja käsikirju ning erinevaid internetist 

kättesaadavaid materjale. Eriti Eesti kohta on veeturismi ja loodustruismi alast 

teaduskirjandust vähe. 

Uurimustööd tehes kasutasin EAS-i turismilehekülge Puhka Eestis, millest sain 

informatsiooni Eestis veeturismi pakkuvate ettevõtete kohta. Valisin Puhka Eestis 

kodulehekülje, kuna see on Eestis üks suurim ametlik turismiinfo lehekülg ning kliendile hästi 

leitav. Kodulehekülje info koondasin 10-20 detsembril 2015. Valimisse võtsin kõik teenused, 

mis oli teema „Veeturism“ all, v.a merel pakutavad teenused ning laenutused. Lisaks Puhka 

Eestis kajastavatele teenustele, uurisin ka seal olevate ettevõtete kodulehekülgi, et saada 

parem ülevaade. Kui koduleheküljel puudus vajaminev informatsioon, siis võtsin ettevõtete 

eestvedajatega e-posti teel ühendust. Enamasti tuli e-posti teel küsida, millistes veekogudes 

pakuvad nad oma teenust, kuna paljudel kodulehekülgedel oli vaid kirjas teenuse liik, aga 

täpsustus veekogu kohta puudus. E-posti teel sain vajaliku informatsiooni enamasti kõikidelt, 

kellele kirjutasin. Jätsin oma tööst välja ettevõtted, kellega ei saanud ühendust kirjalikult ega 

telefoni teel, samuti olid nende koduleheküljed mitteaktiivsed. Lisaks tahtsin teada saada kui 

paljud veeturismiga seotud ettevõtted pakuvad lisaks matkale ka mõnda muud lisaväärtust, 

näiteks linnuvaatlus. Seda uurisin samuti ettevõtete kodulehekülgedelt. 

Ettevõtete ning pakutavate teenuste kohta koostasin ülevaatliku tabeli (vt lisa 2). 
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9. TULEMUSED 

Uuringu tulemusena selgus, et Eestis reklaamib end aktiivselt läbi Puhka Eestis kodulehekülje 

46 siseveekogudel loodusturismiga tegelevat ettevõtet, kes pakuvad teenuseid kokku 46 Eesti 

jõel ja järvel. Suur osa nendest (37 ettevõtet) ettevõtetest pakuvad põhiteenusena matku või 

veematku ning väiksem osa neist (10 ettevõtet) on majutusettevõtted, kes pakuvad oma põhi-

teenusele lisaks ka veematku.   

Kõige rohkem pakutakse Eestis kanuumatkasid, teisel kohal on süstamatkad ning järgnevaid 

teenuseid on juba märgatavalt vähem (vt joonis 1). Kanuumatkasid pakub Eestis 37 ettevõtet 

39 jõel ja järvel. Süstamatkasid pakub Eestis 11 ettevõtet ning need toimuvad 19 Eesti jõel ja 

järvel. Kummiparve matku pakub 7 ettevõtet 1 jõel ja kanuuparvematkasid 6 ettevõtet 5 jõel 

(vt joonis 1 ja 2). Ülejäänud teenuseid pakub ainult üks ettevõte ning need on järgmised: lodja 

sõit, kalepurjeka sõit, mootorpaadi sõit, hiigelkanuu sõit, paadi sõit, haabja sõit, viikingi laeva 

sõit, aerupaadi sõit, kaluripaadi sõit, laevasõit ning neid teenuseid pakutakse kokku 15 

veekogul.  

 

 

Joonis 1. Eesti siseveekogudel matkateenuse pakkujad teenuseliigi järgi 
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Joonis 2. Eri liiki matkade pakkumine Eesti erinevatel siseveekogudel 

 

Kanuumatkasid pakutakse Eesti 39 veekogul, 37 ettevõtte poolt kokku 130 erinevat matka (vt 

joonis 3). Kõige rohkem pakutakse kanuumatkasid Ahja ja Võhandu jõel, mõlemal veekogul 

13 matka. Soomaal ja Koiva jõel 10 erinevat matka ning 9 matka Põltsamaa jõel. Teistel 

veekogudel pakutakse 6 või vähemat matka võimalust.  

Süstamatkasid pakub Eestis 11 ettevõtet, 19 veekogul kokku 32 erinevat matka. Enim matku 

pakutakse Ahja jõel, (5 matka) Aidu karjääris ja Narvajõel (mõlemal 3 matka). Teistes 

veekogudes pakutakse enamasti 1-2 erinevat matka. 

21 erinevat kummiparve raftingu pakkumist – 3 Jägala-, Valge- ja Pirita jõel. Teisetel jõgedel 

1-2 pakkumist.  

10 erinevat kanuuparvematka – 3 erinevat matka Ahja- ja Võhandu jõel, mujal 1 matka 

pakkumine.  

21 erinevat „Muu sõiduvahendi“ – 3 tennust pakutakse Peipsi järvel, muudel veekogudel 1-2 

teenust ehk veematka.  
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Joonis 3. Erinevate matkateenuste jaotumine veesõiduvahendite kaupa 

 

Tulemused näitavad, et 46 ettevõttest pakub 28 ainult ühte teenust. 13 ettevõtet pakub kahte 

teenust, 4 ettevõtet kolme teenust ning 1 ettevõte nelja teenust (vt joonis 4). 

 

Joonis 4. Teenuste arv ettevõtte kohta 

 

Kõige rohkem pakutakse erinevaid teenuseid Ahja-, Võhandu- ja Emajõel ning Soomaa 

jõgedel (vt joonis 5). Vastavalt 24, 21, 14 ning 13 teenust. Kõige vähem pakutakse matku 

Soodla jõel, Pusku viigil, Kasari jõel, Võllarabas, Leevi jõel, Pärli jõel, Lemmjõel, Amme 
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jõel, Mäda jõel, Salatsi jõel, Kääpa jõel, Peravalla jõel, Kuremaa järvel ning Purtse jõel. 

Nendel jõgedel pakutakse ainult ühte teenust (vt joonis 5). 

 

Joonis 5. Eesti siseveekogudel pakutavate teenuste hulk veekogude kaupa 

 

Märkused. * - Veekogude loetelu: 

1) 3 jõge- Valgejõgi, Pärnu jõgi, Põltsamaa jõgi 

2) 5 jõge Must jõgi, Elva jõgi, Aidu karjäär, Keila jõgi, Pirita jõgi 

3) 6 jõge- Saadjärv, Pedja jõgi, Audru jõgi, Peipsi järv, Peetri jõgi, Püha jõgi 

4) 8 jõge- Pühajärv, Kooraste järvistu, Loobu jõgi, Võrtsjärv, Vaidva jõgi, Sillaotsa jõgi, Kõpu jõgi, 

Vigala jõgi 

5) 14 jõge- Soodla jõgi, Pusku viik, Kasari jõgi, Võllaraba, Leevi jõgi, Pärli jõgi, Lemmjõgi, Amme jõgi, 

Mäda jõgi, Salatsi jõgi, Kääpa jõgi, Peravalla jõgi, Kuremaa järv, Purtse jõgi  

 

Populaarsemad jõed ja järved (vt. joonis 6): 

1) Ahja jõgi- 24 teenust, 13 ettevõtet- 13 kanuu- , 5 süsta- , 3 kanuuparve-, 2 kummiparve-, 1 

paadi matka (vt joonis 6) 

2) Võhandu jõgi- 21 teenust, 13 ettevõtet- 13 kanuu-, 2 süsta-, 2 kummiparve-, 3 

kanuuparve-, 1 paadi matka 
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3) Emajõgi- 14 teenust, 9 ettevõtet- 6 kanuu-, 2 süsta-, 2 kummiparve-, 2 kanuuparve-, 1 

viiking, 1 lodi 

4) Soomaa- 13 teenust, 12 ettevõtet- 10 kanuu-, 1 süsta-, 1 hiigelkanuu-, 1 haabjas 

 

Joonis 6. Populaarsemad jõed ja järved 

 

Kus Eestis toimub kõige rohkem matku? 

Kõige rohkem pakutakse Eestis matku Kagu-Eestis, kus on kaks kõige populaarsemat jõge 

Ahja ning Võhandu (vt joonis 6). Kokku pakutakse Kagu-Eestis 54 matka, millest 45 leiavad 

aset Ahja ja Võhandu jõel. Palju pakutakse matku ja Lõuna-Eestis, kokku 42 matka, millest 

14 pakutakse Soomaal. Pisut vähem populaarsed on Põhja-, Ida- ja Edela-Eesti, kus pakutakse 

vastavalt 30, 28 ning 28 matka. Põhja-Eesti populaarsemad veekogud on Valgejõgi, kus 

pakutakse 10 matka, ning Jägala jõgi, kus pakutakse 9 matka. Ida-Eesti ja Kesk-Eesti kõige 

populaarsem veekogu on Põltsamaa jõgi, kus pakutajse 10 matka. Edela-Eestis pakutakse 

kõige rohkem matku Soomaal ning Pärnu jõel, vastavalt 13 ning 10. Vähem matku pakutakse 

Kirde-Eestis, kokku 15 matka, millest 6 pakutakse Narva jõel ning 5 Aidu karjääris. Kõige 

vähem pakutakse matku Lääne- ning Loode-Eestis. Mõlemas piirkonnas pakutakse 4 matka. 

Loode-Eestis pakutakse matku ainult Sauga jõel. Lääne-Eestis pakutakse matku Vigala- ning 

Kasari jõel ja Pusku viigil.  
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Joonis 7. Eesti siseveekogude veematkade pakkumise geograafiline jaotus 

 

1) Kagu-Eesti veekogud: Ahja jõgi, Võhandu jõgi, Piusa jõgi, Leevi jõgi, Mäda jõgi 

2) Lõuna-Eesti veekogud: Emajõgi, Must jõgi, Õhne jõgi, Peetri jõgi, Pühajärv, Kooraste 

järvistu, Võrtsjärv, Vaidva jõgi, Sillaotsa jõgi, Kõpu jõgi, Pärli jõgi, Lemmjõgi 

3) Põhja-Eesti veekogud: Valgejõgi, Jägala jõgi, Keila jõgi, Pirita jõgi, Soodla jõgi 

4) Ida-Eesti: Põltsamaa jõgi, Elva jõgi, Saad jõgi, Pedja jõgi, Peipsi järv, Amme jõgi, Kääpa 

jõgi, Peravalla jõgi, Kuremäe järv,  

5) Edela-Eesti: Soomaa, Pärnu jõgi, Audru jõgi, Võllaraba 

6) Kirde-Eesti: Narva jõgi, Aidu karjäär, Pühajõgi, Purtse jõgi 

7) Lääne-Eesti: Vigala jõgi, Pusku viik, Kasari jõgi,  

8) Loode-Eesti: Sauga jõgi 

Lisaks matkadele teavitab kodulehel 46 ettevõttest ainult 8 ettevõtet, et nad pakuvad 

lisaväärtust. 5 ettevõtet reklaamib kopra-vaatlust, 2 ettevõtet linnuvaatlust ning 1 ettevõte 

koobaste külastust. Sellegipoolest võib öelda, et enamus ettevõtteid reklaamib seda veekogu 
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ning Eesti loodust, kus nende matk toimub, iseloomustades selle paiga looduskauneid kohti 

ning eripärasid.  
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10. ANALÜÜS JA JÄRELDUSED 

Eestis pakub siseveekogudel loodusturismi teenust 46 ettevõtet. Ühte veeturismiga seotud 

teenust pakub 28 ettevõtet, kahte teenust pakub 13 ettevõtet, kolme teenust pakub 4 ettevõtet 

ning nelja erinevat teenust pakub vaid 1 ettevõte. 36 ettevõtet pakub siseveekogudel 

loodusturismi kas põhitegevusena või ühena põhitegevustest ning 10 ettevõtet pakub 

siseveekogudel loodusturismi lisategevusena, oma põhi tegevuse (majutuse) kõrvalt. Teenuse 

pakkumise hulgast võib järeldada, et Eesti siseveekogude loodusturismi ettevõtted on 

keskendunud pigem 1-2 teenusele, kuna see on lihtsam ja saab rohkem keskenduda oma 

teenusele ja sellega tagada parem kvaliteet.  

Kõige rohkem toimub veematku Kagu- ja Lõuna Eestis. Kõige populaarsemad jõed asuvad 

samuti samas piirkonnas, nendeks on Võhandu-, Ahja- ja Emajõgi, kus pakutakse kokku 59 

erinevat matka. Kagu- ja Lõuna-Eestis pakutakse kokku 96 erinevat matka. Kõige vähem 

matkapakkumisi on Lääne- ja Loode-Eestis, kokku kõigest 8 matka. Põhjuseks võib olla, et 

Kagu- ning Lõuna-Eesti veekogud sobivad paremini veeturismiga tegelemiseks. 

Põhiline teenus, mida veeturismi ettevõtted pakuvad on kanuumatk.  Arvan, et kanuumatkad 

on nii populaarsed, kuna need sobivad nii algajatele kui ka edasijõudnutele, pakkudes midagi 

kõigile ning kanuusid on ettevõttel odavam soetada. Süstamatkasid on samuti palju, kuid 

siiski tunduvalt vähem kui kanuumatku. Põhjuseks võib oletada, et süstamatkad sobivad 

pigem kogenumatele harrastajatele ning süstade juhtimine on keerukam. Parve- ning 

kummipaadiraftingu matku on vähem, kuna need on otseselt seotud hooajalisusega. Raftingu 

matkad toimuvad enamasti kevadel suurvee ajal ning enamasti neid sellel ajal ka ainult 

korraldatakse. Sõiduvahendid, mis kuuluvad „muu“ alla, on vähemuses, kuna igat sellist 

teenust pakub Eestis enamasti ainult 1 ettevõte.   

Lisaks matkadele, reklaamib kõigest 8 ettevõtet lisaväärtust, 5 ettevõtet reklaamib kopra 

vaatlust matka ajal, 2 ettevõtet linnuvaatlust ning 1 ettevõte pakub koopakülastusi. Vähene 

lisateenuste pakkumine tuleneb ettevõtjate hirmust anda kliendile katteta lubadusi, sest 

metsloomade ja lindude nägemist ei saa garanteerida. Teiseks põhjuseks võib olla, et ettevõte 

ei pea oluliseks lisaväärtuse pakkumist ning panustab ainult matkadele ja aktiivsele turismile. 

Lisaks on taoliste matkade korraldamiseks vaja spetsialiste ning nende palkamine või 

koolitamine võib ettevõttele majanduslikult üle jõu käia. Võimalik on ka, et ettevõte küll 
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pakub lisaväärtust, kuid ei reklaami seda oma kodulehel. Siiski võib öelda, et enamus 

ettevõtteid reklaamib oma matkade toimumispaiku, iseloomustades maastikku ja selle 

eripärasid. Arvan, et ettevõtted võiks atraktiivsemalt turundades oma matku pakkuda looduse 

süvahuviga inimestele, mis meelitaks kindlasti ka rohkem välisturiste. Väärtused on igal pool 

olemas: maastik, taimestik, metsad, veekogud, need tuleks paremini tähistada ning neile 

matkadel rohkem tähelepanu pöörata, tutvustamaks külastajale Eesti loodust ja selle omapära. 

Hetkel on siseveekogude loodusturismi põhisuund aktiivne turism ja maastikuvaatlus, kuid 

seda võiks laiendada ka loodusvaatlusele, et pakkuda rohkem erinevaid teenuseid turistidele. 

Kuna Eestis on hetkel kogunenud siseveekogudel loodusturism ühte piirkonda, võib see 

koormata teatud veekogusid. Milline, ning kui suur on veeturismi mõju siseveekogudel ja 

kuidas mõjutavad suurüritused nagu „Võhandu maraton“ ja „Türi-Tori“ veekeskkonda? Seda 

tasuks uurida ning negatiivse mõju olemasolul vastavaid meetmeid kasutusele võtta. 

Põhilised probleemid veeturismis on turistide vähesus, madal investeerimisvõimekus, kesine 

riigipoolne toetus, piirkonna tundmatus ning hooajalisus (OÜ Eesti Uuringukeskus 2012). 

Arvan, et ettevõtetel tuleks rohkem rõhku panna reklaamile, mis meelitaks rohkem kliente 

ning edaspidi aitaks kaasa suuremale investeerimisvõimalusele. Kindlasti aitaks ka tihedam 

koostöö kohalike omavalitsuse ja ettevõtjate vahel. Arvan, et turistidele tuleks lisaks suvele 

muuta atraktiivseks ka muud aastaajad, see aitaks lahendada hooajalisuse probleemi. 

Probleemiks on ka ettevõtete üldiste ettevõtlus teadmiste ja oskuste puudumine. Selle 

probleemi aitaks lahendada ettevõtluskoolituste ja -seminaride korraldamine ettevõttjatele 

ning nende töötajatele.  

Antud töös on antud ülevaade Eesti siseveekogudel loodusturismi pakkuvatest ettevõtetest, 

kuid tegelikult ei ole võimalik täpselt öelda, palju Eesti veekogudel reaalselt matku toimub, 

kui palju mingi ettevõtte teenust ostetakse ning millised on matkade algus- ja lõpp-punktid. 

Need võiks olla edaspidise uurimisküsimused. Samuti võiks edasi uurida millal toimub kõige 

rohkem matku ning millised on turisti motiivid oma veematka valikul? 
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KOKKUVÕTE 

Veeturism on viimastel kümnenditel muutunud maailmas ning ka Eestis väga populaarseks 

vabaaja veetmise viisiks. Veeturism on väga lai ning mitmekülgne valdkond, hõlmates enda 

alla mitmeid erinevaid tegevusi. Eestis pole veeturismi väga põhjalikult uuritud ning 

siseveekogudel looduturismi pakkuvatest ettevõtetest ja sõiduvahenditest puudub täielik 

ülevaade.  

Töö eesmärgiks oli saada ülevaade Eestis siseveekogudel loodusturismi pakuvatest ettevõtest, 

nende paiknemisest ning teenustest. 

Uurimustööd tehes kasutasin EAS-i turismilehekülge Puhka Eestis, kust sain informatsiooni 

Eestis veeturismi pakkuvate ettevõtete kohta. Valisin Puhka Eestis kodulehekülje, sest see on 

Eestis üks suurim ametlik turismiinfo lehekülg ning klientidele hästi leitav. 

Eestis pakub siseveekogudel loodusturismi tooteid ja teenuseid kokku 46 ettevõtet, kellest 36 

pakub teenust põhitegevusena või ühena põhitegevusest ning 10 lisategevusena, põhitegevuse 

kõrvalt. Enamasti pakuvad ettevõtted 1-2 teenust. Ühte teenust pakub 28 ettevõtet ning kahte 

13 ettevõtet. Kolme teenust pakub 4 ning nelja vaid 1 ettevõte. 

Eestis on siseveekogudel loodusturismi pakkumine jagunenud väga ebaühtlaselt. Kõige 

rohkem pakutakse teenuseid Kagu- ja Lõuna Eestis ning kõige populaarsemateks veekogudes 

on Ahja-, Võhandu-, Emajõgi ning Soomaa jõed. Vähem pakutakse teenuseid Põhja-, Ida- ja 

Edela-Eestis ning kõige vähem Lääne- ja Loode-Eestis. Põhjuseks võib olla, et Kagu- ning 

Lõuna-Eesti veekogud sobivad paremini veeturismiga tegelemiseks. 

Põhiline pakutav teenus on kanuumatk, valikus on 130 erinevat kanuumatka. Oluliselt vähem 

pakutakse süstamatkasid, valikus on 32 erinevat süstamatka. Lisaks on veel harvemini 

pakutavad kummi- ja kanuuparvematkad. Sõiduvahenditest kasutatakse siseveekogudel 

põhiliselt kanuusid, süstasid, kummi- ja kanuuparvi ning harvemini ajaloolisi sõiduvahendeid. 

Põhilised probleemid veeturismis on turistide vähesus, madal investeerimisvõimekus, kesine 

riigipoolne toetus, piirkonna tundmatus ning hooajalisus (OÜ Eesti Uuringukeskus 2012). 

Arvan, et need probleemid aitaks lahendada suurem panus reklaamile, üldise ettevõtluse 

koolituste ja seminaride korraldamine, tihedam koostöö kohalike omavalitsuste ja ettevõtete 

vahel ning klientide meelitamine aastaringselt. 



 

36 

 

Töö hüpoteesiks oli: Eestis on siseveekogudel loodusturismi pakkumine koondunud ühte 

piirkonda, pakkudes põhiliselt kanuu- ning süstamatkasid. Kokkuvõtteks võib öelda, et töö 

hüpotees pidas osaliselt paika. Eestis on tõesti siseveekogudel loodusturismi pakkumine 

koondunud ühte piirkonda,  Kagu- ning Lõuna-Eestisse, kuid põhilisteks matkadeks ei ole 

kanuu- ja süstamatkad vaid kanuumatkad. Põhjuseks võib oletada, et kanuumatkad sobivad nii 

algajatele kui edasijõudnutele ning neid on ettevõtjal odavam soetada. 

Edaspidised uurimisküsimused võiksid olla: kui palju toimub reaalselt Eesti veekogudel 

matku? Kui palju mingi ettevõtte teenust ostetakse? Millised on matkade algus- ja lõpp-

punktid ning millal toimub kõige rohkem matku? Kuidas mõjutab loodusturism 

siseveekogudel keskkonda ning ökosüsteeme? 
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SUMMARY 

During the last decades water tourism has become an extremely popular leisure activity in the 

world and also in Estonia. Water tourism is a very broad and multi-faceted notion and 

comprises many different activities. In Estonia water tourism has not been researched 

thoroughly yet and there is no proper overview of the companies engaged in nature tourism on 

inland waters and the vehicles operated there.  

The purpose of the paper was to get an overview of the companies engaged in nature tourism 

on Estonian inland waters; where these firms are operating and the range of services offered.  

In the research process I used the tourism website of Enterprise Estonia (EAS), 

visitestonia.com where I could find information about the companies operating in water 

tourism. I chose www.visitestonia.com because this is one of the biggest official tourism 

information webpages in Estonia and can easily be found by customers.  

There are 46 companies offering nature tourism products and services on internal waters of 

Estonia, water tourism is the main activity or one of the main activities of business for 36 

companies and for 10 companies it is a secondary activity alongside their main line of 

business. In most cases these companies offer one or two services. 28 companies offer just 

one service and 13 companies offer two services. Four companies offer three services and 

only one company offers four different services on inland waters.  

The distribution of water tourism services on internal waters is very uneven in Estonia. Most 

trips are offered in the South Eastern and South Estonia and the most popular water bodies are 

the River Ahja, the River Võhandu, the River Emajõgi and the rivers in Soomaa region. The 

least number of services are offered in northern, eastern and south-western and the very least 

in the western and north-western parts of Estonia. The reason for this might be that the rivers 

in south-eastern parts and South Estonia are more suitable for water tourism. 

Canoeing trips are the most frequently offered activities; there are 130 canoeing trips to be 

chosen from. Kayaking is offered much more seldom, there are 32 different kayak tours 

available. Additionally there are trips on rubber rafts and canoe rafts offered. The most 

frequently used floating vessels on internal waters are the following: canoes, kayaks, rubber 

and canoe rafts. More rarely some historical floating vessels are used. 
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The main problems in Estonian water tourism are the small number of tourists, low 

investment capacity, scanty state support, little known region and seasonality (research 

agency OÜ Eesti Uuringukeskus 2012). In my opinion these problems could be solved by 

increasing investments in advertising, organizing seminars on entrepreneurship, closer 

cooperation with local authorities and private companies and attracting tourists all year round. 

The hypothesis of the paper was: the nature tourism on internal waters in Estonia has been 

concentrated into one region and mainly canoeing and kayaking tours are offered. It could be 

concluded that the hypothesis was mostly true. In fact the nature tourism on internal waters 

has been concentrated into south and south-eastern parts of Estonia but the main services 

offered are not canoeing and kayaking tours but only canoeing tours. The reason for this is 

that canoeing trips suit both for the beginners and more advanced canoers and canoes are 

cheaper to obtain. 

The next research areas under this topic could be: actually, how many canoeing tours are 

annually provided on the Estonian waters all together? How often these services are bought in 

case of every single company? Where are the routes and when is the high season for the water 

tourism? How is nature tourism affecting the environment and ecosystems of the local internal 

waters? 
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Lisa 1. Suvise veeohutse reeglid: 

1) Ära jäta lapsi kunagi veekogu ääres järelvalveta. Uppuv laps ei tee häält, seega õpeta 

oma lapsele juba varakult selgeks ujumisoskus ja räägi veega seonduvatest ohtudest. 

2) Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati päästevarustust. Õnnetusse sattudes on 

päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna. Peaaegu kõik veesõiduki 

õnnetuste ohvrid oleks elus, kui neil olnuks seljas päästevest. 

3) Sõpradega veekogu ääres viibides pea meeles, et kui tarbitakse ka alkoholi, siis 

inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata. Ära lase purjus sõpra vette! 

4) Enne vette minekut hinda alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, 

voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüp. Ära hüppa tundmatus kohas vette! 

Tegutsemine veeõnnetuste korral 

Enda päästmisel: 

1) hüüa appi; 

2) püüa mitte sattuda paanikasse – ole rahulik ja ära rabele; 

3) vaata ringi ujuvate esemete järele; 

4) proovi veepinnal püsida rahulikult hõljudes; 

5) riided ja isegi saapad võivad sul aidata hõljuda veepinnal; 

6) kui kallas on lähedal, uju kaldale. 

Paadist vette kukkumisel:  

1) hüüa appi ja püüa mitte sattuda paanikasse; 

2) proovi ronida paati ahtrist; 

3) hoia kinni paadi reelingust, samal ajal kui teine kaldale sõuab; 

4) kui paat läheb ümber, hoia paadist kinni või roni sellele. 

Teiste abistamine 

Sa võid osata põhivõtteid õnnetusse sattunud inimese päästmiseks veest, kuid ära unusta – 

sinu enda turvalisus ennekõike. Kui tekib väikseimgi kahtlus, et sa ei suuda abistada, kutsu 

professionaalne abi. 
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Abi kutsumine: 

1) hõika ümberkaudsed inimesed appi; 

2) kui kardad ise tegutseda, juhi kellegi tähelepanu toimuvale; 

3) basseinis, veepargis ja avalikus supelrannas kutsu vetelpäästjad või saada keegi teine 

seda tegema; 

4) kui abivajaja on vees – abista teda ja alles siis kutsu abi või saada kedagi samaaegselt 

abi järele või vastupidi; 

5) helista 112 ja anna teada, mis juhtus. 

Kannatanu abistamisel kaldalt: 

1) ulata kannatanule mõni ese, näiteks tugev puuoks, aer, lauajupp vms, basseinides võib 

olla selleks spetsiaalne teivas; 

2) heida kõhuli basseini äärele või kaile ja ulatada abivajajale käsi; 

3) kui abivajaja on “käeulatuse” kaugusest väljas võid heita talle päästevahendi, näiteks 

päästerõnga, -poi või või viskeliini ja tõmmata kannatanu selle abil kaldale; 

4) kui ei ole päästevahendeid, viska ükskõik milline ujuv ese. 

Kannatanu abistamisel vees: 

1) abista kannatanut vees, kui see on piisavalt madal ja sinu jalad ulatuvad põhja; 

2) ära mine vette kui vool, hoovus ja pehme põhi teevad kannatanu vedamise raskeks; 

3) jäta kannatanu ja enda vahele mingisugunegi ujuv-vahend; 

4) kui kannatanu on saanud ujuv-vahendist kinni, vea ta kaldale; 

5) kui kannatanu on teadvuseta, keera ta selili ja vea ta kaldale või basseini madalasse 

otsa; 

6) kui kannatanu on madalas vees, jalad põhjas ning suudab seista, aseta kannatanu üks 

käsi ümber oma kaela ja üle õla, haara risti tema käelabast ning aita ta veest välja; 

7) kui kannatanu on teadvuseta või väga raske, tuleb ta veest välja “lohistada”, selleks 

seisa tema taha, haara kaenlaalustest, toetades ta pea käsivartele; 

8) kui kannatanu libiseb ära, lukusta oma käed tema rinnal ning „lohista” ta kaldale. 

(Päästeamet 2015) 
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