
 

 



SISSEJUHATUS 

Tervis ja heaolu on igapäevase elu loomulikuks eeltingimuseks, olles nii individuaalsel kui ka 

rahvuslikul tasandil tähtsaimaks ressursiks. Igal Eestis, sh Võru maakonnas elaval inimesel peab 

olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid, mis on nii terve 

isiksuse kujunemise kui ka maakonna eduka sotsiaalse ja majandusliku arengu eeltingimuseks. 
Võru maakonna heaoluprofiili koostamist juhtis Võrumaa Arenduskeskus kaasates teemaga 

seotud osapooli – kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi ja teisi 

huvigruppe. Võru maakonna heaoluprofiil kaardistab erinevad sisendid, mõõdikud ja näitajad, et 

anda parem ülevaade maakonna elanike heaolust, s.t. tervise, turvalisuse ja sotsiaalse kaitse 

seisundist ja neid mõjutavatest teguritest. 

Heaoluprofiil sisaldab erinevaid valdkondi ja aitab luua terviklikku vaadet maakonnast ning 

lihtsustab analüüsiprotsessi teiste maakondade ja kogu Eesti indikaatorite võrdluses. 

Heaoluprofiil on suunatud kõigile maakonna elanikele ülevaate saamiseks rahvastiku 

hetkeolukorrast. Heaoluprofiil on suunatud ka erinevate valdkondade spetsialistide, poliitikutele 

ja otsustajatele, aidates heaolu temaatikat paremini mõista ja selgemini näha seoseid erinevates 

valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning mõjutavate tegurite vahel. Sellest 

lähtudes on Võrumaa Arenduskeskuse tegevuse üheks eesmärgiks heaolu valdkonna süsteemse 

arendamise ja koostöösuutlikkuse suurendamisega parandada meie inimeste heaolu ja pikendada 

tervena elatud aastaid maakonnas. Võru maakonna heaoluprofiili koostamisel lähtuti põhimõttest 

anda lihtne, selge ja faktipõhine ülevaade hetkeolukorrast, mis looks rahvatervise arutelude 

tõstatamiseks laiema kõlapinna nii elanike kui ka otsustajate hulgas ning aktiviseeriks 

kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks. 

Heaoluprofiil annab ülevaate hetkeolukorrast ja toob välja muutused viimaste aastate jooksul. 

Kuna rahvastiku tervis ja heaolu on ajas pidevalt muutuv, siis toimub ka Võru maakonna 

heaoluprofiili regulaarne  ülevaatamine, asjakohastamine ja uuendamine. Võru maakonna 

heaoluprofiil on kinnitatud SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu poolt. 

 
  



  



RAHVASTIK 

 

1. jaanuari 2018 seisuga elas Võru maakonnas 36 133 inimest, kellest 18 378 (51%) naised ja 17 

755 (49%) mehed. Rahvastikust 95% moodustasid eestlased, 4% venelased ning 1% ulatuses 

muud rahvused1. Võru maakonna inimesed elavad Võru linnas ja neljas vallas (Antsla vald, 

Rõuge vald, Setomaa vald, Võru vald)2. Piirkonda, mille pindala on 2773 km², iseloomustab 

hajaasustus, keskmiselt elab siin 13 elanikku km² kohta.  

Võru maakonna iive on negatiivne. 2017. aastal sündis maakonnas 396 last ning registreeriti 536 

surma3. Summaarne sündimuskordaja (keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu 

jooksul) on 1,514. Ehkki 2017. aasta haldusreformi tulemusena suurenes Võru maakonna pindala 

ning koos sellega elanike arv 2900 inimese võrra5, iseloomustab piirkonda viimase dekaadi 

jooksul eelkõige sündide arvu vähenemine ja vanemaealise elanikkonna suurenemine. Sarnane 

tendents jätkub maakonnas ka järgneva paarikümne aasta jooksul, tuues kaasa tuntava rahvastiku 

vananemise6 (vt infograafikult). 

Võru maakonna elanike terviseseisund on võrreldes Eesti keskmisega halvem, oodatav eluiga 

sünnimomendil on keskmiselt 78 aastat (naistel 83 ning meestel 73, 2016/2017 andmed)7, kuid 

tervena elatakse neist mõlema soo esindajate hulgas vaid 48 aastat8. Oodatava eluea osas oleme 

sarnased Eesti keskmisega, kuid tervena elatud aastatega jääme keskmisele alla ligikaudu 

kaheksa aastaga (vt ptk Maakonna tervise ja heaoluülevaade 2018). Just tervena elatud aastad on 

need, mis lisavad elueale kvaliteeti, kuna võtavad arvesse hea ja halva tervise levimuse erinevas 

vanuses inimestel ning peegeldavad piiranguteta elada jäänud aastaid9. Olukorra muutmiseks on 

seatud Võru maakonna arengustrateegia eesmärgiks tervena elatud eluea pikenemise (meie 

inimene elab kaua ja tervena). 

Hea tervis on tihedalt seotud haridustasemega. Haridusest sõltub erinevate tervisemõjurite 

tundmine (tervisekäitumine, kuidas hinnata riske ja osata neid ennetada) ja sissetulek – võimalus 

lubada endale tervislikke valikuid toetavat elustiili10. Võru maakonna keskmine haridustase on 

Eesti keskmisest madalam. Riigikontrolli 2014. aasta hinnangu kohaselt on Võru maakonnas 

erialase ettevalmistuseta 25-64-aastaste inimeste osakaal üle 35%, mis on 5% võrra rohkem kui 

Eestis keskmiselt (30%)11. Need on inimesed, kellel on alg-, põhi- või keskharidus, kuid nad ei 

ole käinud kutse- ega kõrgkoolis. Maakonnasiseselt on märkimisväärne ka sooline vahe: kutse- 

või kõrgharidusega naisi on Võru maakonnas ligi 60% rohkem kui mehi12. 
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TÖÖTURG

Sissetulek on olulisel määral tervist mõjutav tegur13. Oluline sissetuleku osa on palk. 2017. aastal 

oli keskmine brutokuupalk Võru maakonnas 999 eurot, mis on viiendiku võrra madalam kui 

Eesti keskmine – 1221 eurot14. Võru maakonnas keskmine brutokuupalk on viimastel aastatel 

kasvanud, kuid jääb endiselt alla Eesti keskmise ja põhjustab sellega jätkuvalt regionaalset 

ebavõrdsust 

Tööhõivemäär (peegeldab hõivatud inimeste osatähtsust tööealisest rahvastikus) on viimase 

dekaadi jooksul Võru maakonnas kasvanud 12% ning jõudis 2017. aastal 57%-ni (vt 

infograafikult). Ometi jääb see Eesti keskmisele (67%) alla 10%-ga. Töötuid inimesi oli 2016. 

aasta andmetel 5,5%, mida on veidi vähem kui Eestis keskmiselt.  

Võru maakonna arengustrateegia aastani 2035+ seab eesmärgiks tööhõive suurendamise eakate, 

noorte ja vähenenud töövõimega inimeste hulgas (meie inimene leiab eneseteostust kogu 

elukaare vältel). 37% meie inimestest on mõne tegevuspiiranguga15, muuhulgas vähenenud 

töövõimega. Eesti Töötukassa Võrumaa osakonnas oli 2017. aastal töötuna arvel 470 vähenenud 

töövõimega klienti, kellest sai tööle 8%16. Nende klientide tööle saamine võtab kauem aega, sest 

vajavad tavapärasest erinevaid töötingimusi ja paindliku töökorraldust. 

Oluliseks väljakutseks on mittetöötavad ja -õppivad 15-29-aastased noored ehk NEET-noored, 

keda oli Eestis 2015. aastal hinnanguliselt 29 000 ja nendest 30% elas Lõuna-Eestis17. “Noorte 

Tugila” (programm, mis loodi konkreetse probleemi vähendamiseks) andmetel on nende noorte 

seas peamiselt haridustee katkestanud, aga ka noored emad, juhutööde tegijad, 

terviseprobleemidega, vähenenud töövõimega inimesed või pikaajaliselt töötud inimesed18. 

Tööturu ja heaolu olukorda iseloomustab ka sooline ebavõrdus, mida peegeldab suur palgalõhe. 

Kui Eestis keskmiselt oli 2017. aasta andmetel palgalõhe 22% naiste kahjuks, siis Võru 

maakonnas isegi 24%19. Võrdluseks, et naabermaakonnas Põlvas on see näitaja vaid 12,9%. 
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HEAOLU

Võru maakonna arengustrateegia eesmärk on 

vähendada materiaalse ilmajäetuse määra (meie 

inimene on hoitud. Võrdsed võimalused ja sidusad 

kogukonnad). Olukord, et 2017. aastal elas Võru 

maakonnas ligi 15% inimestest materiaalses 

ilmajäetuses ning ligi 7% sügavas ilmajäetuses 

(keskmine näitaja Eestis on mõlemas kategoorias 

ligi 3% madalam)20, vajab strateegilist sekkumist. 

Ilmajäetus väljendub selles, et inimesed jäävad hätta 

vastavalt kas kolme või nelja komponendiga 

järgnevatest: eluasemega seotud kulude tasumine, kodu soojana hoidmine, ettenägematute 

kulutuste tegemine, kvaliteetsete valgurikaste toitainete (liha, kala) söömine, nädalase puhkuse 

võimaldamine kodust eemal, neil ei pruugi olla autot, pesumasinat, värvitelerit või telefoni. 

Igasugune sotsiaalne tõrjutus on taunitav, sest inimese enda kõrval on kaotajaks ka ühiskond ja 

selle areng21. 

Võru maakonna erivajadustega inimeste osatähtsus 

rahvastikus on 22%, mis on poole kõrgem kui Eesti 

keskmine. Eestis tervikuna on viimastel aastatel 

erivajadustega laste arv ja osakaal oluliselt kasvanud. 

2018. aasta seisuga on meie maakonnas 1541 

erivajadusega last, kes moodustavad kõikide laste 

arvust 5,0–9,1% (kõige vähem on Setomaa vallas ning 

kõige rohkem Antsla vallas)22. Pered, kus kasvab puudega laps, hindavad oma toimetulekut 

poole halvemaks, kui need, kus ei ole puudega last. Vähemalt 90% sellistel peredel on 

hoolduskoormusega inimeseks ema, kusjuures enam kui pooled nendest ka töötavad23.  

Lõuna-Eesti inimeste üldine rahulolu leibkonna majandusliku toimetulekuga või eluruumidega 

on Eesti keskmisega samaväärsel tasemel24. Samal ajal on meie inimeste materiaalne toimetulek 

ning elamistingimused kehvemad võrreldes Eesti keskmisega. Seda võib pidada siinsete elanike 

leplikumaks hoiakuks. 

Inimese sissetulekute ja teda ümbritseva füüsilise keskkonna kõrval on heaoluks vajalikud ka 

sotsiaalsed suhted. Eestis keskmiselt hindavad 95,5% inimestest, et nad saavad abi saamiseks 

lähedase poole pöörduda. Võru maakonnas on nende, sotsiaalses isolatsioonis inimese 

osatähtsus, kellel enda hinnangul polnud abi saamiseks kellegi poole pöörduda, 5,3% ehk ligi 

kaks tuhat inimest. 
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Sotsiaalministeerium. Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017. https://goo.gl/42r4Py 
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Eesti Statistika Kvartalikiri 3/2017. https://goo.gl/mhGZEa 
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HAIGUSED JA VIGASTUSED 

Võru maakonna surmapõhjused ei erine oluliselt Eesti 

näitajatest. Peamisteks surmapõhjusteks on vereringe 

elundkonna haigused, pahaloomulised kasvajad, südame 

isheemiatõbi, vigastused ja traumad ning peaaju veresoonte 

haigused25. 

Enamiku neist haigustest moodustavad mitte-

nakkushaigused, mis on kujunevad välja pika aja jooksul, 

kuid häire tekkedes põhjustavad olulist elukvaliteedi langust 

ja enneaegset suremust (enne 70. eluaastat)26. Mitte-

nakkushaigustesse haigestumise riski tõstab vähene kehaline 

aktiivsus, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine ja 

ebatervislik toitumine. Võru maakonnas on 55% 16-aastased 

ja vanemad inimesed vähemalt ühe kroonilise seisundiga27, 

seetõttu on oluline pöörata tähelepanu eelpool loetletud 

riskiteguritele ning nende vähendamisele. 

Rasketest nakkushaigustest on Võru maakonnas suhteliselt positiivne seis tuberkuloosiga –2017. 

aastal Eestis kokku 171 esmajuhtu, millest vaid 2 juhtu Võrumaal28 ning HIV'ga 2017. aastal 

Eestis kokku 219 juhtu, millest vaid 2 juhtu leidis aset Võrumaal29. Viimastel aastatel on Võru 

maakonnas oluliselt tõusnud Norwalk-viirusnakkusesse ehk noroviirusesse haigestumine. 

Noroviirused levivad kergesti nii lasteaedades kui ka täiskasvanute kollektiivides, kus võivad 

esineda rühmaviisiliste haigestumistena30. Võrumaal on iseloomulik kõrge meeste haigestumus – 

kui Eestis keskmiselt on haigestunutest 57% mehi ja 43% naisi, siis Võru maakonnas 

moodustavad haigestunutest 94–100% mehed313233. Kõige enam ohustab haigus koolieelikuid 

(tavaliselt enam kui pooled juhtudest), ajateenistujaid ning mittetöötavaid inimesi).  

Õnnetuste ning vigastuste tagajärjel oleme kümne aastaga kaotanud 361 inimest ehk Sõmerpalu 

aleviku jagu inimesi (perioodil 2008–2017)34. 2016. aastal sai Võru maakonnas 4875 inimest 

vigastada, Eestis kokku 156 000. Eestis vajab iga päev vigastuste tõttu ravi üle 400 inimese (iga 

12. elanik), kellest viiendik on lapsed. Pooled vigastused seotud kukkumisega – libisemine, 

komistamine, kümnendikul juhtudest on süüdi jää, lumi, samuti trepid. Pooled vigastustest saadi 

kodukeskkonnas. Avaliku sektori kulu seoses vigastustega oli 2016. aastal kokku 43 miljonit 

eurot, kusjuures 20 miljonit kulus kukkumisega seotud vigastuste ravile35. 
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TOITUMINE JA LIIKUMINE 

Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu ülevaatest 

201836 selgub, et Võru maakonnas on 16-74-aastaste 

inimeste hulgas ülekaalulisi või rasvunuid kokku 

61,5% (Eesti üks halvim näitaja). Vastavalt Euroopa 

laste rasvumise seirele37 algab probleem juba kooli 

astudes. Võru maakonnas esimesse klassi minejatest 

keskmiselt iga neljas on ülekaaluline või rasvunud. 

Üldine tulemus on Eesti keskmisega samaväärne. 

Tervise Arengu Instituudi maakondlikud andmed38 

liikumise ja toitumise kohta näitavad, et meie inimesed 

liiguvad rahuldaval määral. Piisavat liikumist harrastab 71% 16-74-aastastest. 

Ülekaalu põhjustavaks teguriks on ka ebatervisliku ja tasakaalustamata toidu söömine. Ehkki 

hommikueine söömine on tervisliku kehakaaluga positiivselt seotud, ei söö igapäevaselt 

hommikueinet üle 40% Eesti 11-15-aastasest õpilastest39. Tervise Arengu Instituudi andmetel ei 

söö hommikueinet igapäevaselt üle 40% 11-15-aastastest õpilastest. 16-74-aastastest Võru 

maakonna inimest tarbib vaid 4% piisavas koguses juur- ja puuvilju. Ehkki koolis võivad noored 

saada suhteliselt hästi tasakaalustatud toitu, võib tervisliku toidu söömine kodus jääda ühelt poolt 

pere teadmiste ning oskuste, kuid teisalt hoopis finantsvõimekuse taha. 

Heaoluprofiili koostamise käigus kogunenud Võru maakonna eri valdkondade eksperdid tõid 

täiendavalt välja, et avaliku sektori vahenditest korraldatud toitlustus sh erinevate ürituste ja 

kohtumiste toitlustus, peab vastama tasakaalus toitumise tavadele. 
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SÕLTUVUSAINED 

Uimastid on sõltuvust tekitavad keemilised ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, käitumist 

ja teda ümbritseva maailma tajumist40. Sõltuvus võib tekkida näiteks alkoholi, tubaka ja 

narkootikumide tarbimisest ning tervise rikkumise korral võib ajendada inimest ka väärtegudele. 

2017. aastal registreeriti Võru maakonnas seaduse rikkumistena 70 alkoholi väärtegu, 52 

narkoväärtegu ning 20 tubakaväärtegu41.  

Alkoholi liigtarvitamine toob kaasa suuri 

tervise- ja sotsiaalseid kahjusid mitte ainult 

liigtarvitajale endale, vaid kogu ühiskonnale (sh 

lähedastele). Vähemalt ühe korra kuus on Võru 

maakonnas ennast purju joonud 38% meestest 

ja 9% naistest42. Igal aastal leiab siin aset 

keskmiselt 20 alkoholisurma. 10 aastaga oleme 

kaotanud 203 inimest, kellest 155 mehed 

(76%) ja 48 naised (24%)43. Eesti halvimad 

näitajad alkoholisurmade osas on Võru 

maakonnas44 (vt Joonis 1). 

Ehkki suitsetamise levimus on Võru maakonnas hinnanguliselt üle 16-aastaste hulgas 22%45, 

jääb suitsetajate arv Võru maakonnas siiski alla Eesti keskmise (vt Joonis 2), jättes 

arenemisruumi nii haiguste ennetamisel kui ka suitsuvaba keskkonna laiendamisel. Maailma 

Terviseorganisatsiooni andmetel46 on tubakatarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega 

ning tubakatarvitamist peetakse maailmas suurimaks surmade põhjustajaks. Pole ühtegi organit, 

mida tubakakeemia ei kahjustaks. Tubaka tarvitamine põhjustab 40% südame- ja 

veresoonkonnahaigustest (infarkt, insult), 80% 

kroonilisest obstruktiivsest kopsuhaigusest ja 90% 

kopsuvähist. Tubaka tarvitamisest hoidumisel on 

40%-l neist haigustest ennetatavad. Tubakasuitsuga 

saastatud keskkonnas viibib 15% inimestest (nende 

seas lapsed, allergikud, rasedad naised ja krooniliselt 

haiged inimesed). Kõige kaitsetumad tubakakeemia 

ees on lapsed. 
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VAIMNE TERVIS 

Vaimse tervise all mõeldakse inimese sisemist heaolu, mis väljendub tema mõtetes, tunnetes ja 

toimetulekus igapäevaeluga. Vaimse tervise seisund on aja jooksul muutuv. Vaimse tervise 

häired soodustavad mitmeid negatiivseid nähtusi ühiskonnas – koolist väljalangemine, töötus, 

kuritegevus, perevägivald jms. Tööga seotud tegurid on ühed olulisemad täiskasvanute vaimse 

tervise mõjutajad. Töö ja eneseteostuse puudumine või selle kaotamine kahjustab vaimset tervist. 

2014. aasta andmetel oli Eestis kokku 32 498 inimesel tuvastatud töövõimekadu vahemikus 10–

100% ning neist 75% ehk 24 475 inimesel oli psüühika- ja käitumishäire põhidiagnoos47. 

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel48 kannatab vaimse tervise häirete all veerand maailma 

elanikkonnast, kuid vaid 40% juhul see diagnoositakse ning abivajajad saavad ravi. 

Kõige levinum vaimse tervise häire on depressioon. 

Depressiooni hinnanguline levimus Eestis on 5,6%49. 

Depressiooni ennetamisel ja ravi toetamisel on vajalik 

sekkumine kahel tasandil: esmatasandi moodustavad 

haigla ja hooldusasutused ning teise tasandi 

moodustavad eneseabi, kogukondlikud tegevused ja 

tugirühmad50. Tervise Arengu Instituudi avaldatud 

andmete kohaselt on depressiooni sümptomeid esinenud 

ligi 22% Võru maakonna naistel ja 8% meestel51. 

Elanike vaimne tervis mõjutab oluliselt kohaliku elu 

arenguvõimekust, sest vaimse tervise probleemidega inimeste tööviljakus ning valmisolek 

kogukonda panustada on  oluliselt madalam. Seetõttu tuleb vaimse tegevuse edendamisse 

panustada erinevatest valdkondadest, mis aitaksid kaasa nii elukeskkonna parandamisele 

(kehalise aktiivsuse soodustamine, rohealade ja avaliku ruumi planeerimine, elamistingimuste 

parandamine, ühistranspordi korralduse parandamine, alkoholi ja teiste sõltuvusainete 

kättesaadavuse vähendamine) kui ka individuaalsete teadmiste ja oskuste kujundamisele 

(psühholoogilise abi kättesaadavuse parandamine, tugispetsialistide võrgustiku suurendamine, 

vanemlusprogrammide ja riiklike ennetusprogrammine rakendamine).  

                                                
47

Praxis. Vaimse tervise häirega inimesed tööturul. https://goo.gl/cCxQTt 
48

WHO. Mentalhealth. https://goo.gl/N9FQiD 
49

Kleinberg A. Major depression in Estonia. https://goo.gl/9uWCLF 
50

Eesti Haigekassa haiguste ennetamise arengukava 2016–2019. 
51

Tervise Arengu Instituut. https://goo.gl/twskkL 



  



 

  



 

  



 

  



TURVALISUS JA ÕIGUSRIKKUMISED 

VESI 

Vee- ja tuleohutusalased teadmised ning oskused on vajalikud igale inimesele, andes ühelt poolt 

oskusteavet, kuidas ohte ennetada ning teisalt kindlustunnet, kuidas kriisiolukorras toime tulla.  

Nii 2015. aastal kui ka 2016. aastal toimus 

Võru maakonnas 11 veeõnnetust. 2017. 

aastal leidis aset 8 veeõnnetust52 (joonis 1). 

Mainitud ajaperioodil uppus veeõnnetuse 

tagajärjel 5 inimest. Eesti koondstatistika53 

näitab, et 60% uppumistest leiab aset 

kukkumise tõttu, valdavalt on  põhjuseks 

alkoholijoove. Muud põhjused – puudulik 

ujumisoskus, järelevalveta lapsed, tervislik 

seisund, ujumine selleks mitte ette nähtud 

kohtades või paadisõidu eeskirjade 

rikkumine. 

TULI 

Tulekahjude arv kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste ohuteadlikkust. 

Vastavalt Päästeinfo-süsteemi statistikale omavalitsuse üldnäitajates54, on tulekahjude arv 

viimastel aastatel langustrendis – 2015. aastal oli Võru maakonnas 149, 2016. aastal 129 ning 

2017. aastal 120 tulekahju. 2017. aastal hukkus Eestis tulekahjudes ja nende kahjuliku toime 

järel 38 inimest, neist 20 inimest hukkus ruumides, kus puudus suitsuandur ja 4 inimest hoones, 

kus suitsuandur oli küll majapidamises, aga laest alla võetud või ilma toiteallikata55. Lisaks 

sellele toob Päästeamet oluliste teguritena välja ka selle, et peaaegu kõik 2017. aastal hukkunuga 

lõppenud tulesurmad leidsid aset kodus, 63% hukkunutest olid joobes, neljandikul esines 

probleeme vaimse või füüsilise tervisega ning nad elasid üksi56. 

LIIKLUS 

Turvaline liikumine teedel ja tänavatel on üks olulisemaid tegureid inimeste heaolus, kuna iga 

liikleja võtab vastutuse iseenda ja kaasliiklejate elu ja turvalisuse eest. Päästeameti andmeil 

toimus Võru maakonnas 2015–2017. aastal kokku 164 liiklusõnnetust, s.o keskmiselt üks 

liiklusõnnetus nädalas. Enim tekitavad muret: joobes juhid (2017. aastal 365 juhtu); 

juhtimisõiguseta isikud (287 juhtu), kiiruseületajad (189 juhtu) ning roolis olles kõrvaliste 

tegevustega tegelemine (78 juhtu)57. Eestis toimub iga päev kõrvaliste tegevuste tõttu keskmiselt 

viis liiklusõnnetust ning küsitlusuuringu58 tulemusel 72% juhtidest tunnistavad, et on viimase 

aasta jooksul roolis olles telefoni kasutanud.  

  

                                                
52

Päästeinfosüsteem. https://goo.gl/WwtdQf 
53

Veeohutus. https://goo.gl/7DEQhP 
54

Päästeinfosüsteem. https://goo.gl/WwtdQf 
55Päästeamet.https://kodutuleohutuks.ee/tuleohutuse-statistika/ 
56

Päästeamet. Hukkunuga tulekahjud 2017. 
57

Politsei- ja Piirivalveamet. Võrumaa õiguskorra ülevaade 2017. 
58

Kõrvalised tegevused autoroolis on jätkuvalt tõsine probleem. https://goo.gl/vuAZKW 
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