
Riskikaart - kevadine hiigelkanuumatk

OHT
TÕENÄOSUS/
TÕSIDUS

TEGEVUSED

Kanuu 
ümberminek 
kaldast kaugemal 
külma vee korral. 
Inimesed satuvad 
külma vette ja 
kanuu ei ole 
kasutatav

Madal – 
ümberminekut ei ole 
siiani juhtunud

Kõrge - külmetumine, 
halvemal juhul oht 
elule,  ohus mitu 
inimest.

• briifis rääkida ümbermineku puhul tegutsemisest ja ümbermineku 
ärahoidmisest

• isetäituv päästeparv kanuus või sõita madalas, kalda ääres
• osalejatel varuriided  giidi antud kuivas kotis
• giidil veekindel telefon, info kuhu helistada, GPS
• kaasas hüpotermiakile + tekk
• vestide korrektne kinnitamine näidata
• peale ümberminekut avada parv, päästa osalejad parve (mitte teise 

kanuusse),  vahetada riided, vajadusel kutsuda välist abi

Kanuu purunemine 
takistuse otsa 
sõitmisel

Madal – ei ole 
purunemist siiani 
juhtunud
Kõrge- külmetumine 
halvemal juhul oht 
elule, ohus mitu 
inimest

Tegevused samad mis eelneva punkti puhul lisaks
• juhtida kanuud nii, et takistuste läheduses ei kihutata
• informeerida inimesi võimalikust ohust ja paluda neilgi tähelepanelik olla

Aerutaja kukub 
kanuust välja

Madal – ei ole 
esinenud 
väljapaiskumist
Kõrge – oht vähemalt 
ühele inimesele 
külmetumine või surm

• Briifis olukorda tutvustada
◦ võimalusel liikuda kaldale ja tulla sealt uuesti kanuusse (kui kallas 

lähedal, madal)
◦ vahetusriided, hüpotermiakile
◦ sügavas, külmas kesest vett käivitada päästeparv
◦ mitte ronida kanuusse pannes teised ohtu

Aerutajal 
kaob/puruneb aer

Madal – aeru 
kaotamist ei ole ette 
tulnud
Madal – tagajärjed 
sisuliselt puuduvad, 
sest aere on tavaliselt 
palju

Tegevusi ette ei nähta. Vaid mainida briifis, et aeru kaotamisel ei ole mõtet küünitada 
ja kanuud ümber ajada. Tavaliselt saab aeru kätte. See ujub.

Otsasõit teistele 
vee peal liikujatele. 
See läheb ümber.

Keskmine – liiklus 
suurvee ajal on väga 
tihe ja kontrollimatu
Kõrge – oht inimeste 
tervisele ja elule

• Giid jälgib liiklust kõrgendatud tähelepanuga
• giid ei võta riske liigeldes suurema ja kiirema alusega kui teised
• giid oskab kanuud juhtida ja selleks käske jagada
• õnnetusjuhtumi korral käivitatakse parv
• ei päästeta kanuusse

Rühm eksib 
veteavarustes

Madal – ei ole 
ettevalmistatud giidi 
puhul ette tulnud
Keskmine – distants ja 
aeg pikenevad 
kontrollimatult

• GPS + varupatareid
• Kaart ja kompass giidil
• Telefon veekindlalt pakituna
• Hüpotermiapaun
• Varuriided osalejatel veekindlalt pakituna

Terviserike 
osalejatel tingituna 
koormusest, 
stressist või ilmast

Madal – pole ette 
tulnud
Keskmine/kõrge – 
terviserikkel võivad 
olla tõsised tagajärjed 

• Informeerida inimesi enne matka 
• Informeerida inimesi matka iseloomust briifi ajal (täidetav deklaratsioon läbi 

käia ja tutvustada)
• Deklaratsioon allkirjastada
• Giidil kaasas telefon veekindlalt, GPS
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OHT
TÕENÄOSUS/
TÕSIDUS

TEGEVUSED

Alajahtumine 
kanuus tulenevalt 
ilmale ebasobivast 
riietusest

Keskmine – vihmane 
ilm võib põhjustada 
külmatunnet
Keskmine – tõstab 
tõsidust kõigil teistel 
juhtumistel kui 
eelnevalt 
külmetatakse

• Saata korralik eelinfo koos riietumissoovitustega
• Varuriided giidil igaks juhuks (ka jagamiseks)
• Varuriided osalejatel veekindlalt pakitud
• Giid tegutseb esimeste märkide ilmnedes (peatus, distantsi muutus, matka 

lõpetamine)
• Hüpotermiakile
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